
Перелік варіантів * 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації в межах опанування дисципліни  

«Інноваційність методики логопедичної роботи» 

Викладач – доц. Боднар Наталія Миколаївна 

 

1. Диференціюйте особливість основних лінгвістичних понять «мова» і 

«мовлення». Розкрийте основні форми та види мовлення. Опишіть основні 

передумови нормального розвитку мовлення в дітей раннього і дошкільного 

віку. 

2. Охарактеризуйте основні періоди розвитку дитини раннього та  

дошкільного віку: сенсомоторний, мисленнєвий, мовленнєвий та емоційно-

соціальний розвиток. 

3. Розкрийте особливості формування мовлення в процесі 

онтогенетичного розвитку дитини раннього та дошкільного віку. 

4. Розкрийте сутність поняття «мовленнєве порушення». 

Охарактеризуйте основні екзогенні та ендогенні причини порушень 

мовлення в дітей та дорослих.  

5. Охарактеризуйте основні положення клініко-педагогічної та 

психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень. Обґрунтуйте 

доцільність використання кожної з цих класифікацій. 

6. Розкрийте особливості психолого-педагогічного розвитку дитини 

дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

7. Розкрийте поняття «дислалія» як основне порушення звуковимовної 

сторони мовлення. Охарактеризуйте основні види та причини виникнення 

порушень у звуковимові  дошкільників.  

8. Охарактеризуйте основні умови формування в дітей дошкільного 

віку навичок правильного звуковимовляння та розкрийте основні напрями 

корекційної  роботи щодо подолання недоліків у вимові дітей. 

9. Розкрийте сутність, прояви та види дизартричних порушень. 

Охарактеризуйте основні причини виникнення дизартрії. Розкрийте 

особливості логокорекційної роботи з подолання порушень звукової системи 

мовлення в дітей-дизартриків. 

10.  Розкрийте місце алалії в системі клініко-педагогічної та психолого-

педагогічної класифікацій порушень мовлення, основні причини та ефективні 

напрями корекційної роботи з подолання даного порушення. 

11.  Розкрийте місце афазії в системі клініко-педагогічної та психолого-

педагогічної класифікацій порушень мовлення, основні причини та ефективні 

напрями корекційної роботи з подолання даного порушення в дітей і 

дорослих. 

12.  Обґрунтуйте важливість формування в дітей дошкільного віку 

мовленнєвої готовності для успішного навчання читати і писати. Розкрийте 

передумови формування навичок читання і письма в дітей. 



13.  Охарактеризуйте поняття «дислексія» та «дисграфія». Опишіть 

психофізіологічні механізми та основні операції в процесі навчання дітей 

читати і писати. 

14.  Розкрийте основні принципи організації логокорекційної роботи з 

подолання порушень писемного мовлення та охарактеризуйте напрями 

профілактичної роботи з подолання  дислексії та дисграфії в дітей молодшого 

шкільного віку. 

15.  Охарактеризуйте основні причини та механізми загального 

недорозвитку мовлення. Обґрунтуйте важливість диференційної діагностики 

загального недорозвинення мовлення та відмежування його від інших 

порушень психофізичного розвитку (затримки мовленнєвого та психічного 

розвитку, розумової відсталості, аутизму).  

16.  Охарактеризуйте основні рівні загального недорозвинення 

мовлення. Розкрийте систему реалізації логокорекційної роботи з дітьми із 

ЗНМ. 

17.  Охарактеризуйте основні напрями логокорекційної роботи з дітьми 

із порушеннями аутистичного спектру. 

18. Охарактеризуйте основні інноваційні напрями логокорекційної 

роботи з подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку.  

19.  Розкрийте важливість арт-терапевтичних технологій у логопедичній 

роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку із порушеннями 

мовленнєвого розвитку, проілюструвавши це прикладами. 

20.  Обґрунтуйте важливість використання дидактичного матеріалу в 

логопедичній роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями та 

проілюструйте це на прикладах. 
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*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання (мінімальний обсяг 2 

сторінки) із додаванням списку використаних джерел. Титульна 

сторінка має віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію про 

виконавця (прізвище, місце професійної діяльності, дату виконання).  

 

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

natabodnar1234@gmail.com до 17 квітня 2021 року (у темі листа 

зазначайте назву дисципліни). 
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