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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним 

планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:  4 
Лекції: 

28 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 3,4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 5,7 
Семінарські заняття: 

20 8 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є:  вивчення   принципів,  

форм  і  методів логопедичної роботи.  

   

Метою вивчення дисципліни є: формування готовності учнів до здійснення  

індивідуальних і фронтальних форм логопедичної роботи з дітьми, 

підлітками та дорослими  з  порушеннями  мови  (готовністю  до  організації  

корекційно-розвиваючої  освітнього  середовища,  вибору  та  використання  

методичного  і технічного  забезпечення,  здійснення  корекційно-

педагогічної  діяльності  в організаціях освіти, охорони здоров'я та 

соціального захисту).  

  

 Передумови  для  вивчення  дисципліни  курсу  «Форми  логопедичної  

роботи».  Вивчення  даної  навчальної  дисципліни  направлено  на  

формування  професійної  компетенції  -  готовністю  до  організації  

корекційно-розвиваючої освітнього  середовища,  вибору  та  використання  

методичного  і  технічного забезпечення,  здійснення  корекційно-

педагогічної  діяльності  в  організаціях освіти, охорони здоров'я та 

соціального захисту.  

Міждисциплінарні  зв’язки:  для  освоєння  дисципліни  навчаються  

використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення 

дисциплін «Загальна  і  спеціальна  психологія»,  «Загальна  і  спеціальна  

педагогіка»,  «Логопедія». Освоєння даної дисципліни є необхідною основою 

для подальшого вивчення дисципліни «Методики навчання дітей з 

порушеннями мови». 



 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

 

1.  Знати соціальну значущість своєї професійно і основні нормативні 

документи.  

2.  Уміння планувати  і  організовувати  індивідуальну  і  фронтальну  

корекційну  логопедичну роботу; розробляти  і  апробувати  основні  типи  

корекційних  занять  з  використанням індивідуальних та фронтальних форм 

логопедичної роботи  

3.  Комунікація готовності до організації корекційно-розвиваючої 

освітнього середовища, вибору і використання методичного і технічного 

забезпечення, здійснення корекційно-педагогічної діяльності в організаціях 

освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. 

4.  Автономність і відповідальність навичками відбору дидактичного 

матеріалу і методик, здатність розробляти і реалізовувати плани корекційних 

занять з використанням основних форм логопедичної роботи. 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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1. Логопедичний вплив 

і його сутність 4 2 2    10 2 2     14 

2. Індивідуальні форми 

логопедичної роботи  
6 2 2    6 4 2 2    

8 

3. Фронтальні і 

подгрупові форми 

логопедичного 

впливу  

4 2 2    6 2  2    

8 

4. Напрями та форми 

організації 

логопедичн. впливу в 

організаціях освіти і 

охорони здоров'я  

4 2 2    4       

8 



5. Фронтальні та 

підгрупові форми 

логопедичної роботи. 

Можливості їх 

використання в 

процесі корекційно-

компенсаторного 

впливу. 

4 2 2    6       

8 

6. Принципи розробки 

корекційних занять  

з використанням 

фронтальних форм 

роботи. 

4 4 2    6 2  2    

8 

7. Робота 

логопедичного 

пункту дошкільного 

навчального закладу. 

4 4 2    12       

14 

8. Логопедичний пункт 

в загальноосвітній 

школі.  

6 4 2    2 2  2    

8 

9. Специфіка роботи 

логопеда дитячих 

лікувально-

профілактичних 

установ. 

4 2 2    6       

8 

10. Робота логопеда у 

дитячому 

психоневрологічному 

диспансері. 

4 2 2    8       10 

11. Форми логопедичної 

роботи в центрі 

психолого-

педагогічної 

реабілітації та 

корекції. 

4 2     2       10 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 48 28 20    72 12 4 8    108 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1.  Зміст навчальної дисципліни за темами (заняття лекційного типу) 

 

Тема 1. Логопедичний вплив і його сутність. 

Об'єкт, предмет, мета і завдання логопедичного впливу. Ефективність 

логопедичного впливу. Основоположні принципи логопедичного впливу. 

Загальнодидактичні  принципи: принцип науковості, індивідуального 

підходу, доступності, системності і послідовності, свідомості і активності, 

наочності, міцності результатів навчання. Спеціальні логодідактичні 

принципи: онтогенетичного підходу, обхідного шляху. Методи, прийоми і 

засоби логопедичного впливу. Сутність і приклади словесних, наочних і 

практичних методів логопедичного впливу. Заняття як найбільш поширена 

форма організації логопедичної роботи. Основні форми організації 

логопедичної роботи. 

Тема 2. Заняття як форма організації логопедичної роботи.  

Зміст логопедичного заняття. Структура логопедичного заняття. 

Характеристика його основних етапів. Типи організаційних моментів, їх 

основна змістовна характеристика. Підведення підсумків заняття. Основна 

частина заняття. Корекційно-освітні, розвиваючі та виховні цілі 

логопедичного заняття. Взаємозв'язок і взаємозумовленість цілей 

логопедичного заняття.  

Тема 3. Індивідуальні форми логопедичної роботи. Основні цілі, завдання  

використання. Можливості застосування в корекційному процесі.  

Напрямки індивідуального логопедичного впливу. Система планування та 

проведення індивідуальних логопедичних занять з дітьми. Розробка 

індивідуальних корекційно-розвивальних програм. Загальна характеристика 

індивідуальної форми логопедичного впливу. Основні цілі та завдання 

використання індивідуальної форми логопедичного впливу. Індивідуальні 

карти розвитку дітей. Інтерпретація результатів комплексного психолого-

логопедичного обстеження. Напрямки індивідуальної роботи з дітьми, що 

мають порушення мовлення: формування правильного звуковимови, 

повітряного струменя, розвиток фонематичного слуху, дрібної та 

артикуляційної моторики, звукового аналізу та синтезу, складової структури 

слова, лексико-граматичного ладу мовлення, зв'язного мовлення.  

Тема 4. Основні методи і прийоми впливу при організації індивідуальної 

корекційної допомоги.  

Тема, мета, завдання, обладнання індивідуального логопедичного заняття. 

Етапи індивідуального логопедичного заняття. Організаційний етап: 

значення, варіанти, зміст. Основна частина: види завдань з реалізації 

поставлених завдань. Підсумок заняття: значення, варіанти, зміст. 

Особливості індивідуального логопедичного заняття в залежності від етапу 

корекційної роботи (постановки звуку, автоматизації, диференціації). 

Особливості побудови індивідуального заняття в залежності від виду 

мовленнєвого порушення: дислалії, дизартрії, ринолалії.  



Специфіка індивідуальної роботи в різних типах закладів для дітей з 

мовленнєвою патологією. Вимоги до відбору дидактичного та мовленневого 

матеріалу: наочність, доціальність, відповідність віку та порушення. 

Принцип науковості, комунікативної спрямованості, єдності у розвитку 

мислення і мовлення, простота, активності, свідомості, діяльнісний принцип. 

Аналіз і розробка індивідуальних корекційно-розвиваючих програм з 

урахуванням конкретного порушення мови. 

Тема 5. Фронтальні та підгрупові форми логопедичної роботи. Можливості 

їх використання в процесі корекційно-компенсаторного впливу.  

Принципи організації фронтальної роботи з дітьми. Система планування і 

проведення фронтальної роботи логопеда в умовах спеціального дитячого 

садка для дітей з порушеннями мовлення. Особливості фронтальної 

логопедичної роботи в різних типах закладів для дітей з мовленнєвою 

патологією. Напрямки фронтальної роботи з дітьми, що мають певну форму 

мовленнєвої патології. Завдання фронтального заняття у відповідності з 

провідними напрямками роботи. Принципи відбору мовленнєвого і 

дидактичного матеріалу. Структура фронтального заняття.  

Тема 6. Принципи розробки корекційних занять  з використанням 

фронтальних форм роботи.  

Особливості фонематических процесів у дітей з різною мовленнєвою 

патологією. Складання перспективного і поточного планів роботи з 

формування фонематичного слуху і сприйняття. Види завдань з розвитку 

фонематичного слуху і сприйняття. Розробка і проведення занять з розвитку 

фонематичного слуху і сприйняття. Аналіз занять. Порушення лексико-

граматичних процесів при різній мовленнєвій патології. Перспективне 

планування роботи по формуванню лексико-граматичних засобів мови. 

Оволодіння різними способами формування лексико-граматичних засобів 

мови. Вимоги до відбору лексичного матеріалу для заняття по формуванню 

лексико-граматичних засобів мови на різних етапах роботи. Розробка занять 

по формуванню лексико-граматичних засобів мови. Проведення та аналіз 

занять. Труднощі формування зв'язного мовлення у дітей з різними 

мовленнєвими порушеннями. Поточне планування роботи з формування 

зв'язного мовлення. Особливості роботи з формування зв'язного мовлення на 

різних етапах. Вимоги до відбору лексичного матеріалу для занять з 

формування зв'язного мовлення. Розробка і проведення занять з формування 

зв'язного мовлення. Аналіз занять.  

Тема 7. Робота логопедичного пункту дошкільного навчального закладу.  

Документація вчителя-логопеда, що працює на логопедичному пункті 

дошкільного навчального закладу. Річний план роботи вчителя-логопеда. 

Перспективні плани проведення індивідуальних та групових занять. Графік 

роботи вчителя-логопеда. Паспорт кабінету. Звіт про результати роботи 

логопеда, виконану за навчальний рік. Журнал обстеження усного мовлення 

дітей. Угода з батьками про умови обслуговування дітей у логопункті. 

Журнал відвідування дітьми логопункта. Практичні матеріали щодо 

організації роботи на дошкільному логопункті: нормативно-правові 



документи, плани, зразки звітів про виконану за навчальний рік роботу, 

зразки організаційних документів, що регламентують роботу логопеда з 

виховатлями та батьками, документами, необхідних для  проведення 

обстеження. 

Тема 8. Логопедичний пункт в загальноосвітній школі.  

Логопедичний пункт в загальноосвітній школі. Корекційно-логопедична 

робота на шкільному логопункті. Застосування комп'ютерних технологій у 

логопедичній роботі. Основне завдання шкільного логопункта. 

Тема 9. Специфіка роботи логопеда дитячих лікувально-профілактичних 

установ. Специфіка роботи вчителя логопеда в умовах шкільного 

логопункта. Умови зарахування на логопункт. Організація проектної 

діяльності учнів в умовах шкільного логопункта.  

Тема 10. Робота логопеда у дитячому психоневрологічному диспансері. 

Специфіка роботи логопеда дитячих лікувально-профілактичних установ. 

Робота логопеда у дитячій поліклініці. Комплектування груп і тривалість 

занять. 

Тема 11. Форми логопедичної роботи в центрі психолого-педагогічної 

реабілітації та корекції.  

 Зв'язок з батьками та педагогічним персоналом. Профілактична робота.  

Основні форми логопедичної роботи в центрі психолого-педагогічної 

реабілітації та корекції. 

 

5.2. Тематика практичних  занять. 

1. Основоположні принципи логопедичного впливу.   

2. Методи, прийоми і засоби логопедичного впливу. 

3. Вивчення документації на дитину з мовною патологією.   

4. Особливості організації та зміст корекційної роботи в дошкільних 

закладах. 

5. Компоненти методичної системи фронтального заняття. 

6. Тематика, типологія заняття, мета, завдання, відбір і структурування 

мовного і дидактичного матеріалу. 

7. Визначення предметного змісту заняття.  Етапи заняття.  Різні ситуації 

на кожному з етапів. 

8. Методичні прийоми і способи передачі інформації. 

9. Послідовність і зміст навчально-мовних ситуацій заняття. 

10.  Перегляд і аналіз логопедичних занять.  

11.  Розробка і проведення занять по формуванню зв'язного мовлення.   

12.  Специфіка індивідуальної роботи в різних типах установ для дітей з 

мовною патологією. 

13.  Робота логопеда у дитячій поліклініці. 

14.  Зв'язок з батьками та педагогічним персоналом. 

 

 

 



5.3.Організація самостійної роботи студентів 
 

 

№ з/п 

 

Вид роботи 

Кількість годин  

Форми звітності 
денна заочна 

1. Підготовка до лекційних та 

семінарських занять 

48 12 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 4 4  Модульна 

контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- анотація наукової статті; 

- підготовка реферату; 

- підготовка планів-конспектів 

логопедичних занять; 

- підготовка повідомлення 

(доповіді) 

- презентація 

 

20 92  

Анотація наукової 

статті. 

Реферат. 

План-конспект. 

Повідомлення 

(доповідь). 

Презентація 

 Разом 72 108  

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні 

завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік.  

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою 

літературою та першоджерелами, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді повідомлення (доповіді) та його 

презентації. 

Завдання модульної контрольної роботи. 

1. Документація учителя-логопеда. 

2. Запропонуйте мовленнєвого матеріал для автоматизації будь-якого 

звуку в зв'язного мовлення. Охарактеризуйте методи роботи. Наведіть 

приклади завдань.  

3. Структура конспекту фронтального логопедичного заняття. Схема 

аналізу логопедичного заняття. 
 

 

 

 

 



 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Залік 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 



 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 
Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість 
балів 

Анотування наукової статті 5 

Реферат 5 
План-конспект логопедичного заняття   5 

Доповідь 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання анотації наукової статті є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. 

Оцінювання підготовки реферату сприяють поглибленню i розширенню 

теоретичних знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни, розвивають 

досвід самостійної роботи з навчальною та науковою літературою. 

Оцінювання плану-конспекту логопедичного заняття відбуватиметься за 

такими критеріями: наявність чіткої структури заняття; відповідність поставленим 

корекційним завданням; використання інноваційних методик.  

 Оцінювання доповіді  здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 

здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. 

 Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
Максимальна кількість балів за відповідь на кожне з двох питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного 

матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

  

 

 



 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), 
використання програми Google Classroom 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

10.1. Основні джерела: 

1. Бабанський Ю. К. Оптимізація процесу навчання : 

загальнодидактичний аспект / Ю. К.  Бабанський. – М., 1977. – 430 с. 

2. Базовий компонент дошкільної освіти [Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., 

Богініч О. Л. та ін.] ; наук. керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН 

України, проф.,  

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

3. Богуш А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних 

навчальних закладах : підручн. для студентів вищ. навч. закл. – К. : ВД 

«Слово», 2008. – 440 с. 

4. Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи : 

программа для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения / авт.-сост. Ю. Н. Кислякова, Л. Н. Мороз. – Минск : Нац. Ин-

т образования, 2007. – 280 с. 

5. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для 

здоров’я дітей : [прийнятий 30 груд. 1998 р.] // Держав. санітарно-

епідеміологіч. служба України, Мін-во охорони здоров’я України. – 

(Державні санітарні правила і норми ДСанПІН 5.5.6012-98 № 12). 

6. Дитина : програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 р. / 

Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В. та ін. ; наук. кер. 

Проскура О. В. – К. : Університет, 2012. – (Програми). 

7. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / 

Богуш А. М., Аматьєва О. П., Байєр О. М. та ін. ; наук. кер.: д. пед. н., 

Крутій К. Л. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2011. – 188 с. – 

(Програми). 

8. Зееман М. Расстройства речи в детском возрасте / пер. с чешс. 

Е. О. Соколовой; под ред. и с предисл. В. К. Трутнева, 

С. С. Ляпидевского. – М. : Медгиз, 1962. – 300 с. 

9. Колошина Т. Ю. Марионетки в психотерапии / Т. Ю. Колошина, 

Г. В. Тимошенко. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2001. – 192 с. 

10.  Коррекция нарушений речи : программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / 

авт.-сост. Г. В. Чиркина. – М. : Просвещение, 2008. – 275 с. 



11.  Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента 

України від 17 квіт. 2002 р., № 347/2002 [Електронний ресурс] // Режим 

доступу до вид. : http:// ukped.com›statti/zakoni-z-pitan-osviti/110.html 

12. Пат. 44366 Україна, МПК: А 61 Н   1/00 А 61 М 21/00. Спосіб 

відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-

фонематичної сторони мовлення / Рібцун Ю. В. – № u200908240; заявл. 

04.08.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18. 

13.  Порядок розроблення та затвердження програм для дошкільних 

навчальних закладів : проект : Лист М-ва освіти України № 1/9-99 від 

19 лют. 2010 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до вид. : 

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

14.  Про дошкільну освіту : Закон України : за станом на 25 листоп. 

2005 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-

во, 2005. – 32 с. – (Серія «Закони України»). 

15. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних 

закладів (груп) компенсуючого типу : наказ М-ва освіти і науки 

України, М-ва охорони здоров’я України від 27 берез. 2006 р. 

№ 240/165 // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 15. – С. 3–10 ; Практика 

управл. закл. освіти. – 2006. – № 1. – С. 97–102. – Дод.: Порядок 

комплектування дошкіл. навч. закладів (груп) компенсуючого типу. 

16.  Рибцун Ю. В. Коррекционно-развивающая программа обучения детей 

пятого года жизни с ФФНР: современный взгляд / Ю. В. Рибцун // 

Специальное образование : материалы VII Междунар. науч. конф., 21–

22 апр. 2011 г. / под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова. – СПб. : ЛГУ им. 

А. С. Пушкина, 2011. – Т. 1. – С. 248–252. 

17.  Рибцун Ю. В. Создание программ для воспитателей логопедических 

групп как условие повышения качества специального 

образования дошкольников [Электронный ресурс] / Юлия 

Валентиновна Рибцун // Формирование личности ребенка с особыми 

потребностями в условиях меняющегося мира : материалы Междунар. 

науч.-практ. интернет-конф. (17 января – 17 марта 2011 г.). – Режим 

доступа к изд. : http:/ itdsel.bspu.unibel.by › ru/content/new6/new2/new7/ 

18.  Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – 

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

19.  Рібцун Ю. В. Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку / 

Ю. В. Рібцун // Путівник для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами : навч.-метод. посіб. у 9 кн. / за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – 

К. : ТОВ ВПЦ „Літопис-ХХ”. – 2010. – Книга 9. – 36 с. – (Серія 

„Інклюзивна освіта”) 

20.  Рібцун Ю. В. Концептуальні підходи до організації ігор-занять в 

умовах логопедичної групи спеціального ДНЗ компенсуючого типу / 

Ю. В. Рібцун // Дефектологія. Особлива дитина: навч. та вихов. – 2011. 

– № 4. – С. 6–9. 

http://ukped.com/
http://ukped.com/statti/zakoni-z-pitan-osviti/110.html
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/6711/
http://itdsel.bspu.unibel.by/
http://itdsel.bspu.unibel.by/ru/content/new6/new2/new7/


21.  Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний 

комплекс / Ю. В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с. 

22.  Рібцун Ю. В. Корекційно-розвивальна програма з малювання для 

вихователів середньої логопедичної групи [Електронний ресурс] / Юлія 

Рібцун // Народна освіта. – 2012. –  Вип. № 1 (16). – Режим доступу до 

вид. : www.kristti.com.ua. 

23.  Рібцун Ю. В. Корекційно-розвивальна програма як базис роботи 

вчителя-логопеда / Ю. В. Рібцун // Управління в освіті : зб. матеріалів 

V Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 квітня 2011 р., м. Львів / відп. ред.  

Л. Д. Казименко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 

С. 267–268. 

24.  Рібцун Ю. В. Особливості фонематичної складової мовлення дітей 

середнього дошкільного віку із ФФНМ / Ю. В. Рібцун // Науковий 
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10.2. Інтернет-ресурси 

– http://www.nbuv.gov.ua–Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського представляє електронний каталог періодичних 

видань. 

– http://WWW.LOGOPED.IN.UA/-Корекційна педагогіка, інклюзія, 

логопедія,логопсихологія, логопедична діагностика, компенсація.  

– http://www.mon.gov.ua/–Міністерство освіти та науки

 України - офіційний сайт. 

– https://galkina-portfolio.jimdofree.com/– логопедичний словник. 

– http://uk.wikipedia.org/wiki – Вікіпедія, вільна енциклопедія. 

– http://www.npu.edu.ua (elib@npu.edu.ua) – Електронна бібліотека НПУ 

імені М.П.Драгоманова 

– https://www.ippo.if.ua/biblioteka/ – бібліотека Івано-Франківського 

інституту післядипломної освіти 

– https://vseosvita.ua/library/  – Бібліотека методичних матеріалів для 

вчителів  

– https://www.pedrada.com.ua/ – Портал освітян України 

– https://mromantika1.wixsite.com/mysite - Сайт-помічник для 

практикуючих логопедів та творчих педагогів! 
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