
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 16 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 80 104 

Форма семестрового контролю Залік Залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формувати у студентів практичну потребу в інтеграції та 

акумулюванні накопичених знань з неврології, нейрофізіології, 

нейроанатомії, нейропсихології, нейропсихолінгвістики, нейрологопедії; 

сприяти оволодінню практичними навичками нейрологодіагностичної та 

нейрологокорекційної роботи з подолання тяжких порушень мовлення. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

− формувати інтегральну компетентність: здатність розв’язувати 

складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері 

спеціальної та інклюзивної освіти; 

− формувати загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-3. Здатність працювати в команді. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

− формувати спеціальні (фахові) компетентності:  

 



СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. 

СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики 

нейрологопедичного впливу і нейротехнології корекційно-розвивальної 

роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-

розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх 

потреб здобувачів. 

СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими 

фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами на засадах партнерства. 

СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати 

рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної 

кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів.  

СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу мозкових 

механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у дітей і 

відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою 

створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних 

нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень; 

СКУ-12. Здатність розробляти та впроваджувати індивідуальні програми 

логопедичного масажу для осіб із вродженими або набутими порушеннями 

мовлення різного рівня функціонування організму. 

− забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні 

спеціально-педагогічної та спеціально-методичної фахових компетентностей 

у Центрі практичної підготовки «Логотренажер». 

 

3. Результати навчання за дисципліною: 

РН 1. Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з 

особливими освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів 

розв’язання наявних проблем. 

РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з 

метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення 

традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах.   

РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології 

корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми 

потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, 

розвитку та соціалізації цих осіб.  

РН 4. Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного 

оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати 

достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх 

інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої підтримки. 



РН 5. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня 

функціонування, обмеження життєдіяльності та розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних дій. 

РН 6. Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, 

різними соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної 

та інклюзивної освіти на засадах партнерства. 

РН 9. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері спеціальної та інклюзивної освіти. 

РН 10. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та відновлення 

вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними труднощами 

функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього виникнення та 

реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з нейротехнологіями у 

процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями 

розвитку. 

РНУ 16. Розробляти індивідуальні програми логопедичного масажу для осіб 

із вродженими або набутими порушеннями мовлення різного рівня 

функціонування організму на основі диференційованого вибору комплексу 

масажних рухів в залежності від стану м’язового тонусу артикуляційного 

апарату та реалізовувати їх у логопедичній практиці, вміти аналізувати 

результати своєї діяльності та удосконалювати створені програми 

логопедичного масажу. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної та заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку  

із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

Тема 1. Метапредметні науково-

теоретичні засади мовно-мовленнєво-

комунікативної діяльності. 

14 12 2 2 2   10 10 

Тема 2. Нейроонтоґенез та дизонтоґенез 

комунікативно-мовленнєвої діяльності. 

14 12 2  2 2  10 10 

Модульний контроль 2   

Разом 30 24 4 2 4 2  20 20 

Змістовий модуль 2 

Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

Тема 3. Нейрологопедична діагностика 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у 

дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

14 10 2  2   10 10 

Тема 4. Метапредметна методика 

дослідження стану комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей 

дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

14 26 2 2 2 2  10 22 

Модульний контроль 2   

Разом 30 36 4 2 4 2  20 32 

Змістовий модуль 3 

Нейрокорекційні технології в системі надання логопедичних послуг  

Тема 5. Нейрологокорекційна діяльність 

як поліфункціональний засіб діагностики 

та корекції  комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного віку з 

різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу. 

14 12 2 2 2   10 10 

Тема 6. Характеристика сучасних  

нейрокорекційних технологій у системі 

ефективної компенсації втрачених 

функцій. 

14 12 2  2 2  10 10 



Модульний контроль 2   

Разом 30 24 4 2 4 2  20 20 

Змістовий модуль 4 

Системний підхід до нейрологопедичної корекції комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

Тема 7. Модель інтегрованої 

нейрологопедичної допомоги дітям  зі 

складними порушеннями мовленнєвого 

розвитку. 

14 12 2 2    10 10 

Тема 8. Нейрологопедична корекція 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у 

дітей дошкільного віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

14 24 2  4 2  10 22 

Модульний контроль 2   

Разом 30 36 4 2 4 2  20 32 

Усього 120 120 16 8 16 8  80 104 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 1. Метапредметні науково-теоретичні засади мовно-

мовленнєво-комунікативної діяльності.  

Нейробіологічні чинники становлення і розвитку комунікативно-

мовленнєвої діяльності. Нейробіологічний рівень діяльності функціональної 

системи мови та мовлення. Нейроонтоґенез міжпівкульних взаємодій. 

Міжпівкульне забезпечення нейрофізіологічних та нейропсихологічних 

процесів. Нейропсихологічне забезпечення комунікативно-мовленнєвої 

діяльності. Нейропсихолінгвістичні механізми кодування та декодування 

мовлення.  

Ключові слова: нейробіологія, нейропсихологія, 

нейропсихолінгвістика, нейрологопедія. 

Рекомендована основна література [1, 3] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 5, 6, 9, 11, 18-20, 24, 25, 26, 28] 

 

Тема 2. Нейроонтоґенез та дизонтоґенез комунікативно-

мовленнєвої діяльності. 

Метадисциплінарна модель онтогенезу мовленнєвого розвитку. 

Закономірності нейроонтоґенезу та дизонтоґенезу мовленнєвого та 

комунікативного розвитку. Етіологія, механізми, структура та симптоматика 

мозкової дезорганізації мовно-мовленнєво-комунікативної діяльності. 

Моделі дезорганізації механізмів сприйняття, розуміння та продукування 

усного мовлення. Дизонтоґенез невербального та вербального мовлення.  



Історія становлення та розвитку нейрологопедичної допомоги дітям з 

тяжкими, поєднаними та ускладненими порушеннями мовленнєвого 

розвитку: клінічний, нейропсихологічний аспект нейрологопедичних 

досліджень. Розвиток вітчизняної нейрологопедії. Методологічні передумови 

виникнення теорії та практики нейрологокорекційної діяльності.  

Ключові слова: нейроонтоґенез, дизонтоґенез, комунікативно-

мовленнєва діяльність, нейрологокорекційна діяльність. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [1, 3, 5, 6, 9, 11, 18-20, 24, 25, 26, 28] 

 

Змістовий модуль 2 

Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 3. Нейрологопедична діагностика комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Концептуальні засади нейрологопедичної діагностики мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного віку дітей зі складними порушеннями 

мовленнєвого розвитку. Метапредметний підхід до діагностики стану 

комунікативно-мовленнєвої діяльності. Сучасні методи нейровізуалізації 

мозкових процесів. Нейрологодіагностична програма дослідження стану 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними 

типами мовленнєвого дизонтоґенезу.  

Ключові слова: метапредметний підхід, нейрологопедична діагностика, 

мовленнєвий дизонтоґенез, комунікативно-мовленнєва діяльність, 

нейровізуалізація. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4] 

Рекомендована додаткова література [3, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 

32] 

 

Тема 4. Метапредметна методика дослідження стану 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із 

різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Метапредметна методика дослідження базових передумов формування 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними 

типами мовленнєвого дизонтоґенезу: дослідження впливу клініко-

патологічних чинників на оволодіння комунікативно-мовленнєвою 

діяльністю, дослідження анамнестичного компоненту в оволодінні 

комунікативно-мовленнєвою діяльністю, дослідження нейропсихологічного 

забезпечення комунікативно-мовленнєвої діяльності в умовах 

дизонтогенетичного розвитку, дослідження психолінгвістичних механізмів 

оволодіння комунікативно-мовленнєвої діяльності. Методика дослідження 



комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними 

типами мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Ключові слова: метапредметна методика, комунікативно-мовленнєва 

діяльність. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4] 

Рекомендована додаткова література [3, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 

31] 

 

Змістовий модуль 3 

Нейрокорекційні технології в системі надання логопедичних послуг 

 

Тема 5. Нейрологокорекційна діяльність як поліфункціональний 

засіб діагностики та корекції комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

Методологічні передумови виникнення теорії та практики 

нейрологокорекційної діяльності: теорія пластичності нервової системи, 

теорія функціональних систем та системоґенезу, теорія системної динамічної 

мозкової локалізації вищих психічних функцій, вчення про закономірності 

компенсаторних і резервних можливостей, культурно-історична концепція, 

теорія формування довільних дій, теорія про системну будову вищих 

психічних функцій, системний характер їх розвитку і розпаду, модель 

структурно-функціональної організації головного мозку, положення про 

співвіднесення актуального статусу дитини з основними етапами 

формування мозкової організації психічних процесів, теорія мозкових 

механізмів сприйняття, розуміння та породження мовленнєвих 

висловлювань, концепція міждисциплінарної діагностики, лікування і 

нейрореабілітації, закономірності онтогенезу та нейроонтоґенезу 

мовленнєвого розвитку). Нейрологокорекційна діяльність як 

поліфункціональний засіб діагностики та корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Ключові слова: нейрологокорекційна діяльність, поліфункціональний 

засіб, мовленнєвий дизонтоґенез. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3] 

Рекомендована додаткова література [2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 22, 23, 27, 30] 

 

Тема 6. Характеристика сучасних нейрокорекційних технологій у 

системі ефективної компенсації втрачених функцій. 

Нейростимуляція мовленнєвих зон. Нейрофізіологічні програми: 

стовбурова і мозочкова стимуляція, транскраніальна мікрополяризація, 

функціональна магнітно-резонансна томографія. Нейроакустичні технології: 

метод Альфреда Томатіса, Алекса Домана «The Listening Program», метод 

слухової терапії inTime, В. Тарасенко «Високачастотна терапія звуком», 

транскраніальна мікрополяризація, метод біологічного зворотнього зв'язку 

(БОС). Нейропсихологічні програми: Interactive Metronome, програма 



Timocco, інтерактивні програми OmiBeam та OmiFloor, інтегрована 

нейродинамічна програма кінезіотерапії і брейнфітнесу, рефлекторний масаж 

за методикою Сандакова, метод біоакустичної корекції, технологія 

мультисенсорного мовленнєвого біологічного зв’язку. Нейрологопедичні 

програми: Fast For Word, Speechleader, ДЕНС-терапія, біоенергопластика, 

Лого-батут.   

Ключові слова: нейростимуляція, нейрокорекційні технології. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 22, 23, 27, 33] 

 

Змістовий модуль 4 

Системний підхід до нейрологопедичної корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 7. Модель інтегрованої нейрологопедичної допомоги дітям зі 

складними порушеннями мовленнєвого розвитку  

Формування когнітивних і вербальних функцій шляхом активізації 

системи фізіологічно-адекватної стимуляції відповідних нейроструктур 

мозку. 

Ключові слова: інтегрована нейрологопедична допомога, стимуляція, 

нейроструктури головного мозку. 

Рекомендована основна література [1, 2] 

Рекомендована додаткова література [2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 22, 23, 27] 

 

Тема 8. Нейрологопедична корекція комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Використання сучасних нейрологопедичних технологій у корекції 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними 

типами мовленнєвого дизонтоґенезу. Технологія мозочкової стимуляції. 

Технологія мультисенсорного мовленнєвого біологічного зворотнього 

зв’язку. Технологія мультисенсорної стимуляції мовленнєвого розвитку дітей 

із наслідками органічного ураження мозку різного ґенезу. Технологія 

корекції базових складових психічних функцій. Технологія сенсомоторної 

інтеграції. Технологія розвитку кінестетичного і кінетичного сприйняття та 

праксису. Технологія розвитку моторного та мовленнєвого ритмів. 

Технологія корекції голосу. Технологія формування мовленнєвого дихання. 

Технологія корекції звуковимови. Технологія розвитку інтонаційної сторони. 

Технологія формування навичок мовленнєвої саморегуляції та введення їх у 

мовленнєву комунікацію. 

Ключові слова: нейрологопедична корекція, нейрокорекційна 

технологія. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4] 

Рекомендована додаткова література [2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 22, 23, 27, 32] 



 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

a. Система оцінювання навчальних досягнень студентів денної форми 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування практичних 

занять 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 2 20 2 20 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом  59  59  59  59 

Максимальна кількість балів: 236 

Розрахунок коефіцієнта: k=236/100=2,36 

 

b. Система оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних 

занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Робота на практичному 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Разом  22  22  22  22 

Максимальна кількість балів: 88 

Розрахунок коефіцієнта: k=88/100=0,88 

 

 

 

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1 



Науково-теоретичні засади комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 1. Метапредметні науково-теоретичні засади  мовно-мовленнєво-

комунікативної діяльності.  

Завдання: накреслити схему взаємодії нейробіологічних, 

нейропсихологічних та нейролінгвістичних чинників становлення і розвитку 

комунікативно-мовленнєвої діяльності. 

Форма подання: результати подаються у вигляді схеми/малюнку. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у схемі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 2 1,5 1 0,5 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені терміни 

прикріпляє роботу в 

ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився 

у прикріпленні 

роботи в ЕНК на 4 

дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Нейроонтоґенез та дизонтоґенез комунікативно-мовленнєвої 

діяльності 

Завдання: накреслити метадисциплінарну модель дизонтоґенезу 

комунікативно-мовленнєвого розвитку. 

Форма подання: результати подаються у вигляді 

схеми/малюнку/моделі. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

Уся інформація не 

стосується теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 



інформація має 

посилання на 

джерело. 

інформація має 

посилання на джерело.  

посилання на 

джерело. 

джерело. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

визначені та описані з 

усіма відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко визначені та 

описані з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

визначені та 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні елементи 

не визначені та не 

описані АБО більшість 

не має достатньої 

деталізації. 

Бали 2 1,5 1 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у схемі. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені терміни 

прикріпляє роботу в 

ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився 

у прикріпленні 

роботи в ЕНК на 4 

дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль 2 

Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 3. Нейрологопедична діагностика комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу. 

Завдання: підготувати схему/малюнок/постер з теми «Сучасні методи 

нейровізуалізації мозкових процесів». 

Форма подання: результати подаються у вигляді 

схеми/малюнку/постеру. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

Актуальність 

зображень 

 

Всі схематичні/графічні 

зображення пов’язані з 

темою та полегшують її 

розуміння. Усі 

запозичені графічні 

зображення мають 

посилання на джерело. 

Усі 

схематичні/графічні 

зображення 

пов’язані з темою, і 

більшість полегшує 

її розуміння. Усі 

запозичені графічні 

зображення мають 

посилання на 

джерело. 

Всі 

схематичні/графічні 

зображення 

стосується теми. 

Більшість 

запозичених 

графічних зображень 

мають посилання на 

джерело. 

Схематичні/Граф

ічні зображення 

не стосується 

теми АБО кілька 

запозичених 

графічних 

зображень не 

містять 

посилання на 

джерело. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст методів 

нейровізуалізації 

мозкових процесів. 

В повному обсязі 

розкрито зміст 

методів 

нейровізуалізації 

мозкових процесів. 

Зміст методів 

нейровізуалізації 

мозкових процесів 

розкрито не в 

повному обсязі. 

Не розкрито 

зміст методів 

нейровізуалізації 

мозкових 

процесів.  



Бали 1 0,5 0,25 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Плакат надзвичайно 

привабливий з точки 

зору дизайну, макету та 

акуратності. 

Плакат 

привабливий з 

точки зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Плакат є досить 

привабливим, хоча 

може бути дещо 

неохайним. 

Плакат дуже 

погано 

оформлений. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії. 

Розширює словниковий 

запас пояснюючи нові 

слова. 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику, 

використовуючи 

нові слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну 

лексику. 

Бали 1 0,5 0,25 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у встановлені 

терміни прикріпляє 

роботу в ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні 

роботи в ЕНК на 2 

дні. 

Студент спізнився у 

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 4 дні. 

Студент 

спізнився у  

прикріпленні 

роботи в ЕНК 

понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 4. Метапредметна методика дослідження стану комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Завдання: розробити алгоритми обстеження комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Форма подання: результати подаються у вигляді схеми. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні 

складові обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Діагностичн

ий 

інструментар

ій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 2 1,5 1 0,5 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники 

для діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає 

не всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не 

зазначає показники і 

маркери діагностики 

певної складової 

мовлення. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені терміни 

прикріпляє роботу в 

ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 4 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 



Всього 5 балів 

 

Змістовий модуль 3 

Нейрокорекційні технології в системі надання логопедичних послуг 

 

Тема 5. Нейрологокорекційна діяльність як поліфункціональний засіб 

діагностики та корекції комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Завдання: підготувати авторські нейрологоігри (2-3 шт.) з розвитку 

міжпівкульної взаємодії у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту ігор. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості та 

всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Змістові 

нововведення 

 

Нейрологопедична 

гра є сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

Нейрологопедична гра 

є сучасною, 

креативною, але 

модифікованою, 

виконаною із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

Нейрологопедична 

гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною із 

використанням 

наочних матеріалів. 

Нейрологопедична 

гра не містить 

ознаки сучасності, 

креативності,  

модифікованості. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість 

/ дизайн 

 

Нейрологопедична  

гра надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Нейрологопедична гра 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Нейрологопедична 

гра є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Нейрологопедична 

гра оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені терміни 

прикріпляє роботу в 

ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 4 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні 

роботи в ЕНК 

понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 6. Характеристика сучасних нейрокорекційних технологій у 

системі ефективної компенсації втрачених функцій. 

Завдання: обрати одну нейростимуляційну технологію (на ваш розсуд), 

описати методику її запровадження. 



Форма подання: результати подаються у вигляді структурованого 

опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО не є 

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

методики/техно

логії 

Етапи 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

Етапи 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 

точного переліку 

етапів.  

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів  

чітко та логічно 

пов’язані з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені терміни 

прикріпляє роботу в 

ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 4 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

Змістовий модуль 4 

Системний підхід до нейрологопедичної корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

Тема 7. Модель інтегрованої нейрологопедичної допомоги дітям зі 

складними порушеннями мовленнєвого розвитку.  

Завдання: підготувати авторські логоігри (2-3 шт.) з корекції будь-якого 

компоненту комунікативно-мовленнєвої діяльності шляхом активізації 

системи  фізіологічно-адекватної стимуляції відповідних нейроструктур 

мозку. 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту ігор. 

Критерії оцінювання: 



Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

однак не враховує 

вікові особливості та 

всі особливості 

мовленнєвого 

розвитку при 

певному порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій. 

Бали 2 1,5 1 0 

Змістові 

нововведення 

 

Нейрологопедична 

гра є сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

Нейрологопедична гра 

є сучасною, 

креативною, але 

модифікованою, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

Нейрологопедична 

гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних матеріалів. 

Нейрологопедична 

гра не містить 

ознаки сучасності, 

креативності,  

модифікованості. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість 

/ дизайн 

 

Нейрологопедична  

гра надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Нейрологопедична гра 

приваблива з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Нейрологопедична 

гра є досить 

привабливою, хоча 

може бути дещо 

неохайною. 

Нейрологопедична 

гра оформлена без 

дотримання вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені терміни 

прикріпляє роботу в 

ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 4 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні 

роботи в ЕНК 

понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

Тема 8. Нейрологопедична корекція комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу. 

Завдання: обрати одну сучасну нейрологопедичну технологію з 

корекції комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з 

різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу (на ваш розсуд), описати 

методику її запровадження. 

Форма подання: результати подаються у вигляді структурованого 

опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО не є 

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

методики/техно

логії 

Етапи 

методики/технологі

ї/ гри перелічено у 

Етапи 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 



необхідному 

порядку покроково. 

Кожен крок 

пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

логічному порядку, 

але кожен крок не 

пронумеровано 

та/або не оформлено 

окремими 

завданнями.  

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

точного переліку 

етапів.  

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи  

чітко пов’язані з 

ідеєю та логічно 

організовані .  

Більшість аргументів  

чітко та логічно 

пов’язані з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії, 

використовуючи 

нові слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Дотримання 

дедлайну 

Студент у 

встановлені 

терміни прикріпляє 

роботу в ЕНК. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 2 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи 

в ЕНК на 4 дні. 

Студент спізнився у  

прикріпленні роботи в 

ЕНК понад 4 дні. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Всього 5 балів 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Письмова робота,  

Модульна контрольна робота проходить у вигляді тестування та 

складається з 10 запитань по 2 бали (20 балів) та 1 практичного питання (5 

балів).  

Критерії оцінювання. Проведення модульної роботи має на меті 

проведення поточного контролю теоретичної і практичної підготовки 

здобувача освітнього рівня з програмного матеріалу навчальної дисципліни 

«Логопедичні студії». Максимальна кількість балів, яку студент може 

отримати за виконання модульної контрольної роботи становить 25 балів.  

23-25 балів (вищий стандарт) – виставляється при наявності 

правильних відповідей на майже всі питання з різним рівнем складності. 

Здобувач освітнього рівня демонструє ґрунтовне знання матеріалу з 

дисципліни «Логопедичні студії», його розуміння та застосування під час 

вирішення практичних завдань; чітко відповідає на запитання, не допускає 

помилок у розумінні та використанні фахової термінології.  

17-22 бали (відповідає стандартам) – виставляється при достатньому 

рівні обізнаності здобувача освітнього рівня у відповідях на запитання. В 

цілому демонструє ґрунтовні знання основного матеріалу з дисципліни. 

Однак припускається незначної кількості помилок у відповідях як 

теоретичного характеру, так і під час демонстрації розуміння практичного 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=297566


застосування отриманих знань, правильно відповідає на більшість тестових 

запитань. 

11-16 балів (наближення до стандартів) – виставляється при 

неповному володінні здобувачем освітнього рівня навчальним матеріалом з 

дисципліни «Логопедичні студії». Студент демонструє фрагментарність та 

поверховість у отриманих знаннях; відповіді на запитання не послідовні; 

недостатня орієнтація у основній термінології з навчального предмету. Надає 

правильні відповіді на половину та менше запропонованих тестових 

запитань. 

1-10 балів (нижче стандартів) – виставляється у разі недостатнього 

володіння навчальним матеріалом з дисципліни «Логопедичні студії». 

Студент допускає значні помилки у відповідях на питання; неправильно 

орієнтується в основній термінології та змісті навчального предмету; надає 

правильні відповіді на половину та менше запропонованих завдань. 

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік.  

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом.  

6.6 Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу 

з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 



7.  Навчально-методична картка дисципліни  

Денна форма навчання 

Разом: 120 год., з них 16 год. – лекції, 16 год. – практичних заняття; самостійна робота – 80 год.,  модульний контроль – 8 год. 

 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Науково-теоретичні засади  

комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного 

віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

(59 балів) 

Системний підхід до 

нейрологопедичної діагностики 

комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного 

віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

(59 балів) 

Нейрокорекційні технології в 

системі надання логопедичних 

послуг 

(59 балів) 

Системний підхід до 

нейрологопедичної корекції 

комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного 

віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

(59 балів) 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 

Теми лекцій Метапредметні 

науково-

теоретичні 

засади  мовно-

мовленнєво-

комунікативної 

діяльності. 

Нейроонтоґе

нез та 

дизонтоґенез 

комунікатив 

но-

мовленнєвої 

діяльності 

Нейрологопеди

чна діагностика 

комунікативно-

мовленнєвої 

діяльності у 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Метапредметна 

методика 

дослідження 

стану 

комунікативно-

мовленнєвої 

діяльності у 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Нейрологоко 

рекційна 

діяльність як 

поліфункціо 

нальний засіб 

діагностики 

та корекції  

комунікативн

о-мовленнєвої 

діяльності 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Характеристи

ка сучасних  

нейрокорек 

ційних 

технологій у 

системі 

ефективної 

компенсації 

втрачених 

функцій 

Модель 

інтегрованої 

нейрологопеди

чної допомоги 

дітям  зі 

складними 

порушеннями 

мовленнєвого 

розвитку 

Нейрологопе

дична 

корекція 

комуніка 

тивно-

мовленнєвої 

діяльності у 

дітей 

дошкільного 

віку з 

різними 

типами 

мовленнє 

вого дизонто 

ґенезу 

Практичні 

заняття 

1 (11 балів) 2 (11 балів) 3 (11 балів) 4 (11 балів) 5 (11 балів) 6 (11 балів) 7 (11 балів) 8 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

Метапредметні 

науково-

теоретичні 

засади  мовно-

мовленнєво-

комунікативної 

Нейроонтоґе

нез та 

дизонтоґенез 

комуніка 

тивно-

мовленнєвої 

Нейрологопеди

чна діагностика 

комунікативно-

мовленнєвої 

діяльності у 

дітей 

Метапредметна 

методика 

дослідження 

стану 

комунікативно-

мовленнєвої 

Нейрологокор

екційна 

діяльність як 

поліфункціо 

нальний засіб 

діагностики 

Характеристи

ка сучасних  

нейрокорек 

ційних 

технологій у 

системі 

Модель 

інтегрованої 

нейрологопеди

чної допомоги 

дітям  зі 

складними 

Нейрологопе

дична 

корекція 

комуніка 

тивно-

мовленнєвої 



діяльності. діяльності дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

діяльності у 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

та корекції  

комунікативн

о-мовленнєвої 

діяльності 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

ефективної 

компенсації 

втрачених 

функцій 

порушеннями 

мовленнєвого 

розвитку 

діяльності у 

дітей 

дошкільного 

віку з 

різними 

типами 

мовленнє 

вого дизонто 

ґенезу 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна 

робота №1 (25 балів) 

Модульна контрольна робота №1 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота №1 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 

№1 (25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

Всього: 236 балів. k=236/100=2,36 



Заочна форма навчання 

Разом: 120 год., з них 8 год. – лекції, 8 год. – практичних заняття; самостійна робота – 104 год.. 

 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Науково-теоретичні засади  

комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного 

віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

Системний підхід до 

нейрологопедичної діагностики 

комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного 

віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

Нейрокорекційні технології в 

системі надання логопедичних 

послуг 

Системний підхід до 

нейрологопедичної корекції 

комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного 

віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

Лекції 1 (1 бал)   2 (1 бал) 3 (1 бал)  4 (1 бал)  

Теми лекцій Метапредметні 

науково-

теоретичні 

засади  мовно-

мовленнєво-

комунікативної 

діяльності 

  Метапредметна 

методика 

дослідження 

стану 

комунікативно-

мовленнєвої 

діяльності у 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Нейрологоко 

рекційна 

діяльність як 

поліфункціо 

нальний засіб 

діагностики 

та корекції  

комунікати 

вно-

мовленнєвої 

діяльності 

дітей 

дошкільного 

віку з різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

 Модель 

інтегрованої 

нейрологопеди

чної допомоги 

дітям  зі 

складними 

порушеннями 

мовленнєвого 

розвитку 

 

Практичні 

заняття 

 1 (11 балів)  2 (11 балів)  6 (11 балів)  8 (11 балів) 

Теми  

практичних  

занять 

 Нейроонтоґе

нез та 

дизонтоґенез 

комуніка 

тивно-

мовленнєвої 

діяльності 

 Метапредметна 

методика 

дослідження 

стану 

комунікативно-

мовленнєвої 

діяльності у 

 Характеристи

ка сучасних  

нейрокорек 

ційних 

технологій у 

системі 

ефективної 

 Нейрологопе

дична 

корекція 

комуніка 

тивно-

мовленнєвої 

діяльності у 



дітей 

дошкільного 

віку із різними 

типами 

мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

компенсації 

втрачених 

функцій 

дітей 

дошкільного 

віку з 

різними 

типами 

мовленнє 

вого дизонто 

ґенезу 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Підсумковий 

контроль 

Всього: 88 балів. k=88/100=0,88 



8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Конопляста С.Ю., Сак Т.Б. Логопсихологія: навч. посіб. / за ред. 

М.К. Шеремет. К.: Знання, 2010. 293 с. 

2. Логопедія: підручник / За ред. проф. М.К. Шеремет. Вид. 5-те, 

доповн. та переробл. Київ, 2019. 856 с. 

3. Лопатинська Н.А. Сучасні нейротехнології у логокорекційній 

діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого 

дизонтогенезу. Колективна монографія. Корекційно-реабілітаційна 

діяльність в сучасному освітньому просторі: монографія / за заг. ред. 

О.В.Боряк, Т.М. Дегтяренко. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

2019. 257 с. С. 162‒183.  

4. Пахомова Н.Г. Нейропсихолінгвістика: Навчальний посібник для 

студентів спеціальності 7.01010501, 8.01010501 – «Корекційна освіта». Полт. 

нац. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. 280 с. 

 

Додаткова: 

1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для студентов вузов. 

М.: В. Секачев, 2016. 264 с.  

2. Бурачевская О.В., Бурачевская Н.И. Динамическая 

электронейростимуляция в коррекции речевых нарушений. Школьная 

педагогика. Москва, 2017. № 2 (9). С.5–10. 

3. Гаврилова Н.С. Нейропсихологічна структура та механізми 

порушення фонематичних процесів у дітей з дислалією, ринолалією та 

дизартрією. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Вип. XV. Серія: соціально-педагогічна. 

Кам‘янець-Подільський: Аксіома, 2010. С. 120-132. 

4. Гузенко С.В. Дэнас терапия в комплексной нейрологопедической 

коррекции. Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. Москва 

2017. № 15 (1). С. 269–273. 

5. Дегтяренко Т.В., Павлова Н.В. Актуальність міждисциплінарного та 

нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у 

дітей раннього віку. Наука і освіта. Одеса, 2016. № 8. С. 30–37. 

6. Дегтяренко Т.В. Міждисциплінарний і нейроонтогенетичний підходи 

до психолого-педагогічного супроводу дітей з дизгенетичним синдромом 

розвитку. Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної 

освіти України. Херсон: ПП Вишемирський В. 2014. С. 57-67. 

7. Дегтяренко Т.В. Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції 

тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку. Особлива дитина: 

навчання i виховання. Київ: Педагогiчна преса, 2016. 38-46.  

8. Заплатинська А.Б. Вивчення сформованості фізичних якостей у дітей 

з порушенням функцій опорно-рухового апарата засобами баламетрики. 

Збірник наукових. праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи 

розбудови». Київ, 2017. С. 105–112.  



9. Ефимов О.И. 15 мифов о детской речи. Диалоги невролога и 

логопеда о детской речи. М.-С-П.: «Диля», 2016. 223 с.   

10. Кочерга О.В., Шорохова В.В. Використання балансувальної дошки 
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комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку на етапі 
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Неформальна та інформальна освіта: 

1. Відеолекція «Нейропсихологічний супровід логопедичної 

діяльності»   

https://www.youtube.com/watch?v=F_qbzCFmeww. 

2. Вебінар: «Нейрологопедична корекція: від теорії до практики» 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ6j8F8GBBg 

5. Відеолекція Д. Конишева: «Уроки справжніх нейротехнологій» 

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena832/3980 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_qbzCFmeww
https://www.youtube.com/watch?v=vJ6j8F8GBBg
https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena832/3980
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

 

Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 1. Метапредметні науково-теоретичні засади мовно-мовленнєво-

комунікативної діяльності.  

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

розділитися на пари та підготувати постер з теми «Метапредметні науково-

теоретичні засади мовно-мовленнєво-комунікативної діяльності». 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді плакату. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Оригінальність 

проєктів 

 

Графічні зображення, 

що використані на 

плакаті, 

відображають 

винятковий ступінь 

студентської 

творчості у їх 

створенні та/або 

відтворенні. 

Деякі графічні 

зображення, що 

використані на 

плакаті, 

відображають 

творчі здібності 

студентів у їх 

створенні та/або 

відтворенні. 

Графічні 

зображення було 

відтворено 

студентом/кою, але 

з використанням 

ідеї інших. 

Графічні 

зображення не 

відповідають темі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Актуальність 

графічних 

зображень 

 

Всі графічні 

зображення пов’язані 

з темою та 

полегшують її 

розуміння. Усі 

запозичені графічні 

зображення мають 

посилання на 

джерело. 

Усі графічні 

зображення 

пов’язані з темою, і 

більшість полегшує 

її розуміння. Усі 

запозичені графічні 

зображення мають 

посилання на 

джерело. 

Всі графічні 

зображення 

стосуються теми. 

Більшість 

запозичених 

графічних 

зображень мають 

посилання на 

джерело. 

Графічні 

зображення не 

стосуються теми 

АБО кілька 

запозичених 

графічних 

зображень не 

містять посилання 

на джерело. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Отримані 

знання 

 

Студент/ка може 

точно відповісти на 

всі питання, що 

стосуються фактів у 

плакаті та процесу 

створення плаката. 

Студент/ка може 

точно відповісти на 

більшість питань, 

що стосуються 

фактів у плакаті та 

процесу створення 

плаката. 

Студент/ка може 

точно відповісти 

приблизно на 75% 

питань, що 

стосуються фактів у 

плакаті та процесу 

створення плаката. 

Студент/ка, 

здається, 

недостатньо знає 

про факти чи процес 

створення плакату. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Точність змісту 

 

На плакаті 

відображається 

щонайменше 7 

точних фактів. 

На плакаті 

відображається 5-6 

точних фактів. 

На плакаті 

відображаються 3-4 

точні факти. 

На плакаті 

відображається 

менше 3х точних 

фактів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Плакат надзвичайно 

привабливий з точки 

зору дизайну, макету 

та акуратності. 

Плакат 

привабливий з 

точки зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Плакат є досить 

привабливим, хоча 

може бути дещо 

неохайним. 

Плакат дуже погано 

оформлений. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та Студент Студент Студент загалом Студент не 



участь 

 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

проведення елементів 

заняття. 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатн

ю професійність під 

час проведення 

елементів заняття. 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний 

на занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення 

елементів заняття. 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Тема 2. Нейроонтоґенез та дизонтоґенез комунікативно-мовленнєвої 

діяльності 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

1. проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо 

закономірностей нейроонтоґенезу та дизонтоґенезу комунікативно-

мовленнєвої діяльності; 

2. розбитися на пари та обрати одне із запропонованих дискусійних 

питань та підготувати презентацію; 

3. розкрити обране дискусійне питання та презентувати на 

практичному занятті.  

Дискусійні питання: 

1. Метадисциплінарна модель онтогенезу мовленнєвого розвитку. 

2. Закономірності нейроонтоґенезу та дизонтоґенезу мовленнєвого та 

комунікативного розвитку. 

3. Моделі дезорганізації механізмів сприйняття, розуміння та 

продукування усного мовлення.  

4. Дизонтоґенез невербального та вербального мовлення.   

5. Історія становлення та розвитку  нейрологопедичної допомоги 

дітям  з тяжкими, поєднаними та ускладненими порушеннями мовленнєвого 

розвитку: клінічний, нейропсихологічний аспект нейрологопедичних 

досліджень.  

6. Розвиток вітчизняної нейрологопедії.  

7. Методологічні передумови виникнення теорії та практики 

нейрологокорекційної діяльності.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

презентації обраного питання. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 



Інформація Вся представлена 

інформація в доповіді 

чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну 

лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті.. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

 

Змістовий модуль 2 

Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 3. Нейрологопедична діагностика комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу. 



Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

виконати завдання:  

  Завдання:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо сучасних 

поглядів на нейрологопедичну діагностику комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу; 

2) обрати одне з питань для панельної дискусії та підготуватися до 

панельної дискусії з одногрупниками.  

Питання для панельної дискусії: 

− концептуальні засади нейрологопедичної діагностики 

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку дітей зі складними 

порушеннями мовленнєвого розвитку; 

− метапредметний підхід до діагностики стану комунікативно-

мовленнєвої діяльності; 

− сучасні методи нейровізуалізації мозкових процесів; 

− нейрологодіагностична програма дослідження стану 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними 

типами мовленнєвого дизонтоґенезу.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

розгорнутої відповіді на обране питання для дискусії. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має кілька 

неточностей АБО не є 

чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна 

думка добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка  

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, статистикою 

та/або прикладами, 

але актуальність 

деяких з них є 

сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи 

чітко пов’язані з 

ідеєю та логічно 

організовані .  

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну 

лексику для 

аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 



використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для 

більшості 

слухачів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Тема 4. Метапредметна методика дослідження стану комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

виконати завдання:  

  Завдання:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо використання 

сучасного інструментарію у нейрологопедичній діагностиці комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу; 

2) обрати одне з питань практичного заняття, підготувати 

критеріальну базу та діагностичні завдання на:  

− дослідження впливу клініко-патологічних чинників на 

оволодіння комунікативно-мовленнєвою діяльністю; 

− дослідження анамнестичного компоненту в оволодінні 

комунікативно-мовленнєвою діяльністю; 

− дослідження нейропсихологічного забезпечення комунікативно-

мовленнєвої діяльності в умовах дизонтогенетичного розвитку; 

− дослідження психолінгвістичних механізмів оволодіння 

комунікативно-мовленнєвої діяльності; 

− дослідження комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей 

дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Бути готовими до обговорення на практичному заняття з 

одногрупниками. 



Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

розробленої критеріальної бази та діагностичних завдань. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні 

складові обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники 

для діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає 

не всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не 

зазначає показники 

і маркери 

діагностики певної 

складової 

мовлення. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Студент/ка робить 3-4 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує 

відповідну лексику, 

однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну 

лексику. Автор 

робить більше 4 

помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний 

на занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 



проведення елементів 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 3 

Нейрокорекційні технології в системі надання логопедичних послуг 

 

Тема 5. Нейрологокорекційна діяльність як поліфункціональний засіб 

діагностики та корекції комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

виконати завдання:  

  Завдання:  

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо використання 

сучасного інструментарію у нейрологопедичній корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу; 

2) практично познайомитись із сучасними стимуляційними 

методиками/технологіями, які використовуються в логокорекційній 

діяльності Центру стимуляції мозку, їх показаннями, протипоказаннями та 

ефективністю; 

3) підготувати звіт про ознайомлення з сучасними стимуляційними 

методиками/технологіями. 

Бути готовими до обговорення на практичному заняття з одногрупниками. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

ментальної карти. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми 

АБО декілька фактів 

не містять 

посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко описані 

з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не описані 

АБО більшість не 

має достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблицях та/або 

Точне представлення 

даних у таблицях та/або 

схемах. Дані 

маркуються та мають 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

Дані не 

відображаються 

АБО є неточними. 



схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

заголовки. представлені. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення 

заняття, достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення 

елементів заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Тема 6. Характеристика сучасних нейрокорекційних технологій у 

системі ефективної компенсації втрачених функцій. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

розділитись на 4 рівновеликі групи, обрати тему та підготуватись до 

демонстрації однієї нейростимуляційної технології відповідно до таких 

питань: 

−  нейрофізіологічні програми: стовбурова і мозочкова стимуляція, 

транскраніальна мікрополяризація, функціональна магнітно-резонансна 

томографія;  

− нейроакустичні технології: метод Альфреда Томатіса, 

Алекса Домана «The Listening Program», метод слухової терапії inTime, 

В. Тарасенко «Високачастотна терапія звуком», транскраніальна 

мікрополяризація, метод біологічного зворотнього зв'язку (БОС); 

− нейропсихологічні програми: Interactive Metronome, програма 

Timocco, інтерактивні програми OmiBeam та OmiFloor, інтегрована 

нейродинамічна програма кінезіотерапії і брейнфітнесу, рефлекторний масаж 

за методикою Сандакова, метод біоакустичної корекції, технологія 

мультисенсорного мовленнєвого біологічного зв’язку;  

− Нейрологопедичні програми: Fast For Word, Speechleader, ДЕНС-

терапія, біоенергопластика, Лого-батут.   

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

детального опису методики/технології/засобів/прийомів та наочних 

матеріалів до них. 

Критерії оцінювання: 
Критерії Вищий стандарт Відповідає стандартам Наближення до Нижче стандартів 



оцінювання   стандартів  

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри.  

Зміст та структуру  

методики/технології/ 

гри розкрито не в 

повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 

точного переліку 

етапів.  

 

Бали 2 1,5 1 0,5 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує 

відповідну лексику, 

однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 

4 помилок в граматиці 

чи правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і 

точно описані. 

Більшість матеріалів 

та обладнання точно 

описані. 

Багато матеріалів 

описано неточно АБО 

взагалі не описано. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

Змістовий модуль 4 

Системний підхід до нейрологопедичної корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 7-8. Нейрологопедична корекція комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо особливостей 



надання інтегрованої нейрологопедичної допомоги дітям зі складними 

порушеннями мовленнєвого розвитку; 

2) розбитися на пари, обрати одну із запропонованих технологій та 

підготувати презентацію: 

− технологія мозочкової стимуляції; 

− технологія мультисенсорного мовленнєвого біологічного 

зворотнього зв’язку; 

− технологія мультисенсорної стимуляції мовленнєвого розвитку 

дітей із наслідками органічного ураження мозку різного ґенезу; 

− технологія корекції базових складових психічних функцій; 

− технологія сенсомоторної інтеграції; 

− технологія розвитку кінестетичного і кінетичного сприйняття та 

праксису; 

− технологія розвитку моторного та мовленнєвого ритмів; 

− технологія корекції голосу; 

− технологія формування мовленнєвого дихання; 

− технологія корекції звуковимови; 

− технологія розвитку інтонаційної сторони; 

− технологія формування навичок мовленнєвої саморегуляції та 

введення їх у мовленнєву комунікацію. 

3) провести по 2 гри, які використовують під час запровадження 

обраної технології. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

підготовлених презентацій і продемонстрованих нейрологопедичних ігор. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною із 

використанням  

наочних матеріалів. 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Методологічна 

та методична 

грамотність 

Чітке дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

Дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

Часткове дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

Логопедична гра 

проведена без 

дотримання 



 прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор. 

прийомів) та методики 

проведення 

логопедичних ігор. 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор. 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики . 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

 

Змістовий модуль 1 

Науково-теоретичні засади комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 2. Нейроонтоґенез та дизонтоґенез комунікативно-мовленнєвої 

діяльності 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно:  

1. проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо 

закономірностей нейроонтоґенезу та дизонтоґенезу комунікативно-

мовленнєвої діяльності; 

2. розбитися на пари та обрати одне із запропонованих дискусійних 

питань та підготувати презентацію; 

3. розкрити обране дискусійне питання та презентувати на 

практичному занятті.  

Дискусійні питання: 

1. Метадисциплінарна модель онтогенезу мовленнєвого розвитку. 



2. Закономірності нейроонтоґенезу та дизонтоґенезу мовленнєвого та 

комунікативного розвитку. 

3. Моделі дезорганізації механізмів сприйняття, розуміння та 

продукування усного мовлення.  

4. Дизонтоґенез невербального та вербального мовлення.   

5. Історія становлення та розвитку  нейрологопедичної допомоги 

дітям  з тяжкими, поєднаними та ускладненими порушеннями мовленнєвого 

розвитку: клінічний, нейропсихологічний аспект нейрологопедичних 

досліджень.  

6. Розвиток вітчизняної нейрологопедії.  

7. Методологічні передумови виникнення теорії та практики 

нейрологокорекційної діяльності.  

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

презентації обраного питання. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація в доповіді 

чітка, точна та 

ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має 

кілька неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

статистичних 

даних 

Кожна основна думка  

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументація Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну 

лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 



ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

активний на занятті. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 2 

Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 4. Метапредметна методика дослідження стану комунікативно-

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно 

виконати завдання:  

  Завдання:  

1. проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо використання 

сучасного інструментарію у нейрологопедичній діагностики 

комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із 

різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу; 

2. обрати одне із питань практичного заняття, підготувати критерільну 

базу та діагностичні завдання на:  

− дослідження впливу клініко-патологічних чинників на 

оволодіння комунікативно-мовленнєвою діяльністю; 

− дослідження анамнестичного компоненту в оволодінні 

комунікативно-мовленнєвою діяльністю; 

− дослідження нейропсихологічного забезпечення комунікативно-

мовленнєвої діяльності в умовах дизонтогенетичного розвитку; 

− дослідження психолінгвістичних механізмів оволодіння 

комунікативно-мовленнєвої діяльності; 

− дослідження комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей 

дошкільного віку з різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. 

Бути готовими до обговорення на практичному заняття з 

одногрупниками. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

розроблених критеріальної бази та діагностичних завдань. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

основні складові 

обстеження. 

Студент/ка називає 

деякі основні 

складові обстеження. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

складові 



обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Діагностичний 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає 

діагностичний 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

діагностичний 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати 

діагностичний 

інструментарій для 

логопедичного 

обстеження. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Маркери та 

показники  

Студент/ка точно 

зазначає усі маркери 

та показники для 

діагностики певної 

складової мовлення.  

Студент/ка зазначає усі 

маркери та показники 

для діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка зазначає 

не всі маркери та 

показники для 

діагностики певної 

складової мовлення. 

Студент/ка не 

зазначає показники 

і маркери 

діагностики певної 

складової 

мовлення. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Студент/ка робить 3-4 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує 

відповідну лексику, 

однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці 

чи правописі. 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Використовує 

некоректну 

лексику. Автор 

робить більше 4 

помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

високому рівні та 

ефективно її 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

демонструє професій

ність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

методичну 

підготовленість на 

достатньому рівні та 

добре її презентує, 

активний на занятті. 

Студент 

демонструє достатню 

професійність під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

проведення заняття, 

достатньо активний 

на занятті. 

Студент робить 

помилки під час 

проведення елементів 

заняття. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною камерою 

студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Змістовий модуль 3 



Нейрокорекційні технології в системі надання логопедичних послуг 

 

Тема 6. Характеристика сучасних нейрокорекційних технологій у 

системі ефективної компенсації втрачених функцій. 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

розділитись на 4 рівновеликі групи, обрати тему та підготуватись до 

демонстрації однієї нейростимуляційної технології відповідно до таких 

питань: 

−  нейрофізіологічні програми: стовбурова і мозочкова стимуляція, 

транскраніальна мікрополяризація, функціональна магнітно-резонансна 

томографія;  

− нейроакустичні технології: метод Альфреда Томатіса, 

Алекса Домана «The Listening Program», метод слухової терапії inTime, 

В. Тарасенко «Високачастотна терапія звуком», транскраніальна 

мікрополяризація, метод біологічного зворотнього зв'язку (БОС); 

− нейропсихологічні програми: Interactive Metronome, програма 

Timocco, інтерактивні програми OmiBeam та OmiFloor, інтегрована 

нейродинамічна програма кінезіотерапії і брейнфітнесу, рефлекторний масаж 

за методикою Сандакова, метод біоакустичної корекції, технологія 

мультисенсорного мовленнєвого біологічного зв’язку;  

− Нейрологопедичні програми: Fast For Word, Speechleader, ДЕНС-

терапія, біоенергопластика, Лого-батут.   

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

детального опису методики/технології/засобів/прийомів та наочних 

матеріалів до них. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

Зміст та структуру  

методики/технології/ 

гри розкрито не в 

повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст і 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, але 

кожен крок не 

пронумеровано та/або 

не оформлено 

окремими завданнями.  

Етапи проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному порядку.  

Опис проведення 

методики/технології/ 

гри не містить 

точного переліку 

етапів.  

 

Бали 2 1,5 1 0,5 

Лексика та 

грамотність 

 

Використовує 

лексику відповідно до 

теми та віку дітей. 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі. 

Використовує 

відповідну лексику, 

однак присутні 

поодинокі помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для завдань. 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці 

Не завжди 

використовує 

відповідну лексику, 

присутні помилки в 

підборі лексичного 

матеріалу для 

завдань. Автор 

робить 3-4 помилки в 

Використовує 

некоректну лексику. 

Автор робить більше 

4 помилок в граматиці 

чи правописі. 



чи правописі. граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі матеріали та 

обладнання чітко і 

точно описані. 

 

Більшість матеріалів 

та обладнання точно 

описані. 

 

Багато матеріалів 

описано неточно АБО 

взагалі не описано. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

Змістовий модуль 4 

Системний підхід до нейрологопедичної корекції комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з різними типами 

мовленнєвого дизонтоґенезу 

 

Тема 8. Нейрологопедична корекція комунікативно-мовленнєвої 

діяльності у дітей дошкільного віку з різними типами мовленнєвого 

дизонтоґенезу 

Під час підготовки до практичного заняття студентам необхідно: 

1) проаналізувати сучасні інформаційні джерела щодо особливостей 

надання інтегрованої нейрологопедичної допомоги дітям зі складними 

порушеннями мовленнєвого розвитку; 

2) розбитися на пари, обрати одну із запропонованих технологій та 

підготувати презентацію: 

− технологія мозочкової стимуляції; 

− технологія мультисенсорного мовленнєвого біологічного 

зворотнього зв’язку; 

− технологія мультисенсорної стимуляції мовленнєвого розвитку 

дітей із наслідками органічного ураження мозку різного ґенезу; 

− технологія корекції базових складових психічних функцій; 

− технологія сенсомоторної інтеграції; 

− технологія розвитку кінестетичного і  кінетичного сприйняття та 

праксису; 

− технологія розвитку моторного та мовленнєвого ритмів; 

− технологія корекції голосу; 

− технологія формування мовленнєвого дихання; 

− технологія корекції звуковимови; 



- технологія розвитку інтонаційної сторони; 

- технологія формування навичок мовленнєвої саморегуляції та 

введення їх у мовленнєву комунікацію. 

3) провести по 2 гри, які використовують під час запровадження 

обраної технології. 

Форма подання результату: результати подаються у вигляді 

підготовлених і продемонстрованих нейрологопедичних ігор. 

Критерії оцінювання практичного заняття: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Ігровий 

інструментарій 

Студент/ка 

раціонально підбирає 

ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка правильно 

підбирає ігровий 

інструментарій, 

враховує вікові 

особливості та 

особливості 

мовленнєвого розвитку 

при певному 

порушенні. 

Студент/ка підбирає 

ігровий 

інструментарій, однак 

не враховує вікові 

особливості та всі 

особливості 

мовленнєвого 

розвитку при певному 

порушенні. 

Студент/ка не 

демонструє вміння 

підбирати ігровий 

інструментарій. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Змістові 

нововведення 

 

Логопедична гра є 

сучасною, 

авторською, 

креативною, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

Логопедична гра є 

сучасною, креативною, 

але модифікованою, 

виконаною  із 

використанням 

сучасних наочних 

матеріалів. 

 

Логопедична гра є 

загальновідомою, 

позбавлена 

авторського внеску, 

виконаною  із 

використанням  

наочних матеріалів. 

Логопедична гра не 

містить ознаки  

сучасності, 

креативності,  

модифікованості. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Методологічна 

та методична 

грамотність 

 

Чітке дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор. 

Дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та методики 

проведення 

логопедичних ігор.. 

Часткове дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики проведення 

логопедичних ігор. 

Логопедична гра 

проведена без 

дотримання 

методології 

(принципів, методів, 

прийомів) та 

методики. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на практичному занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 



активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування та навчальну активність на ОНЛАЙН занятті (в умовах дистанційного 

навчання) з включеною камерою студент отримує  

1 бал 

 

10 балів 

Всього 11 балів 

 

 

 


