
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Логопедичний масаж та гімнастика 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань:    01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність:  016 Спеціальна освіта 

Освітня програма:  Освітні, педагогічні науки 

Рік навчання: 2-- 4 Семестр: 4-8 

Кількість кредитів (годин): 22 л, 26 практ.- денна; 6 л, 6 практ. – заочна форма навчання 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Google Classroom:  
 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Голобородько Ірина Володимирівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: загальної педагогіки і спеціальної освіти 

Робочій e-mail: ivg060570@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 10.00 – 11.20 
 

3. Опис та мета дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Логопедичний масаж та гімнастика» 

спрямована на розширення фахової компетентності майбутніх логопедів, а саме 

підготовку до застосування спеціальних технік логопедичної корекції з використанням 

масажних інструментів та різних видів масажних прийомів.  

 

Метою вивчення дисципліни є:  формування у студентів систему спеціальних 

знань, вмінь та навичок використання прийомів диференційованого логопедичного 

масажу у  корекційній роботі з дітьми, що мають порушення мовленнєвого розвитку. 

Завдання: 

1) уточнити знання студентів щодо анатомії фізіології органів мовлення в 

нормі та при патології; 

2) ознайомити з науково-теоретичними основами застосування засобів 

логопедичного масажу в комплексній корекційно-розвитковій роботі з дітьми, що мають 

порушення психомовленнєвого розвитку; 

3) сформувати практичні навички проведення логопедичного масажу та 

пасивно-активної артикуляційної гімнастики; 

4) навчити здійснювати диференційований вибір комплексу масажних рухів в 

залежності від стану м'язового тонусу та емоційного стану дитини, що має порушення 

психомовленнєвого розвитку 

 



 

Передумови для вивчення дисципліни: «Логопедія з практикумом», «Теорія і 

методика виховання дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями»,  «Основи професійної 

етики корекційного педагога».   

 

Міждисциплінарні зв’язки з курсами «Теорія і методика виховання дітей з вадами 

мовлення», «Корекційно-реабілітаційні служби», «Педагогіка сімейного виховання», 

«Теорія і методика співпраці з родиною». 
 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: особливості будови органів артикуляції; специфіку функціонування м’язів 

антагоністів в процесі утворення та втримування артикуляційних позицій та виконання 

рухів органами артикуляції; методики діагностики порушень артикуляційної моторики; 

види масажу, які застосовують у логопедичній практиці; інструментарій, прийоми та 

методи проведення логопедичного масажу; умови проведення та догляду за засобами, які 

застосовуються з метою проведення логопедичного масажу. 

вміти: проводити обстеження артикуляційної моторики; виявляти ті порушення 

артикуляційної моторики, які можна корегувати шляхом проведення логопедичного 

масажу; створювати умови для проведення логопедичного масажу; підбирати необхідний 

інструментарій для проведення логопедичного масажу, його відповідно обробляти; 

підбирати відповідні методи та прийоми проведення логопедичного масажу; визначати 

цільові установки для організації і проведення логопедичного масажу; організовувати 

логопедичну роботу по корекції артикуляційної моторики відповідно до цільової 

установки.  

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі спеціальної освіти, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, навчальної 

або дослідницької діяльності 

Загальні компетентності  

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

самоконтролю,  самоаналізу, оцінки та забезпечення якості виконуваних робіт 

ЗК -5. Здатність до міжособистісної взаємодії, до колективних дій, до ділового 

спілкування з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань для 

забезпечення успішної взаємодії в галузі спеціальної освіти. 

ЗК -8. Здійснення безпечної діяльності та  умов охорони праці. 

Фахові компетентності: 

ФК-9. Вміння складати  та адаптувати індивідуальні навчальні  програми  та інші 

документи до пізнавальних можливостей дітей з ООП, дотримуватись вимог щодо 

створення для них відповідного корекційно-розвивального середовища  в спеціальній та 

інклюзивній освіті. 

ФК-12. Здатність до організації і керівництва ігровою, навчальною, трудовою, 

художньо-мовленнєвою діяльністю дітей   дошкільного  та шкільного віку з порушеннями 

розумового розвитку. 

ФК -15. Здатність до безперервної самоосвіти, саморозвитку,  постійного 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки 

ФК-17. Здатність застосовувати відповідні методи, прийоми, зміст, форми, засоби 

та технології корекційного навчання,   виховання та реабілітації. Здійснювати корекційно-

освітній процес з урахуванням вікових, психофізіологічних та індивідуальних 



особливостей дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в спеціальній та інклюзивній 

освіті. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 7. Володіє прийомами збору, зберігання, систематизації, узагальнення, 

використання та поширення інформації щодо дітей з ООП.  

ПРН 8. Вміє планувати та прогнозувати результати власної корекційно-освітньої 

діяльності в процесі  психолого-педагогічного супроводу дітей  в спеціальній та 

інклюзивній освіті. 

ПРН 9. Володіє методикою проведення   наукових неврологічних, 

нейропсихологічних,  педагогічних досліджень у галузі спеціальної та інклюзивної освіти  

та застосовує їх в практичній діяльності спеціальної та інклюзивної освіти. 

ПРН 11. Здатний ефективно застосовувати методику логопедичної роботи 

відповідно до етіології, патогенезу мовленнєвих порушень, вікових та індивідуальних 

особливостей суб’єкта корекції чи реабілітації. 

ПРН 12. Володіє методикою   спостереження, обстеження та змістом 

психокорекційної роботи з дітьми з ТПМ та їх сім’ями, спрямованої на компенсацію та 

розвиток психічних процесів та особистісної сфери. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Модуль 1. Анатомо-фізіологічні основи логопедичного масажу 

Тема 1.1. Фізіологічний вплив логопедичного масажу на органи та системи організму 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

Тема 1. Фізіологічний вплив 

логопедичного масажу на органи та 

системи організму 
Визначення «Логопедичний масаж». 

Історія розвитку логопедичного 

масажу. 

Показання та протипоказання до 

проведення логопедичного масажу. 

Місце масажу у комплексній системі 

корекційно-педагогічного впливу. 

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при 

дизартрии. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2008. 20с. 

Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного 

боку мовлення у дітей. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. 200 

с. 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и приемы коррекции 

звукопроизносительных расстройств у детей 

с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции. М.: Книголюб, 2005. 144с. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Система вправ артикуляційної 

гімнастики для розвитку мовлення 

дитини.  

2. Логопедичний масаж, його види. 

3.  Фізіологічний вплив масажу на 

організм. 

Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

480с. 

Новикова Е. Зондовый массаж. Коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-

дидактическое пособие. Часть 1.  М.: 

Издательство "Гном и Д", 2009. 457с. 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 



4.  Основні завдання логопедичного 

масажу. 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. М: 

КАРО, 2010. 160с. 

Шафеева А. А. Логопедический массаж: 

метод. пособие. М.: БЕТА. ФРЕЙМ 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/ 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

Завдання для самостійної роботи:  

Особливості будови м’язевого комплексу 

периферійних органів мовлення. 

(Конспект, доповідь з презентацією). 

Зробіть конспект статті. 

Гужва М. А. Передумови налагодження 

міжвідомчої взаємодії фахівців у процесі 

допомоги  аутичним дітям. Актуальні 

питання корекційної освіти.2016. Вип. 6. 

 

Тема № 2.  Анатомія і фізіологія органів мовлення. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Центральний відділ мовленнєвого 

апарату. 

2. Периферійний відділ мовленнєвого 

апарату. 

3. Нерви голови та шиї. 

4. Анатомічна будова та 

функціонування м’язів голови та шиї. 

Кошелевський Р. Основи дитячої 

рефлексотерапії. Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. – 248 с. 

Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

480с. 

Новикова Е. Зондовый массаж. Коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-

дидактическое пособие. Часть 1.М.: 

Издательство "Гном и Д", 2009.  457с. 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. М: 

КАРО, 2010. 160с. 

Шафеева А. А. Логопедический массаж: 

метод. пособие. М.: БЕТА - ФРЕЙМ 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Анатомічна будова та функціонування 

м’язів порожнини рота. 

2. Анатомічна будова та функціонування 

м’язів шиї. 

 

 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/ 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/
http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php
http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/
http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php


Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст). 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Особливості бадови пар черепно-

мозкових нервів, що забезпечують 

функцію мовлення. 

(Конспект, доповідь з 

презентацією). 

2. Охарактеризуйте правила корекції 

порушень артикуляційної моторики 

при активно-руховому типі 

порушення. 

3. Охарактеризуйте правила корекції 

порушень артикуляційної моторики 

при руховому-регуляційному типі 

порушення. 

 Новикова Е.Ф. Зондовий масаж: коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-практическое 

пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – 496 с.   

Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с 

детьми с церебральным параличом: 

доречевой период. – М.: Просвещение, 1989. 

– 79 с 

Поваляєва М.А. Справочник логопеда. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 448 с. 

 

Тема № 3. Обстеження мускулатури мовленнєвого апарату. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  

Загальні рекомендації для здійснення 

попередньої діагностики перед 

проведенням логопедичного масажу. 

Огляд дитини перед проведенням 

логопедичного масажу. 

Пальпація м’язів перед проведенням 

логопедичного масажу. 

Новикова Е. Зондовый массаж. Коррекция 

звукопроизношения. Наглядно - 

дидактическое пособие / Е.Новикова. Часть 

1. М.: Издательство "Гном и Д", 2009. 457с.  

Османова Г.А. Игровой логопедический 

массаж и самомассаж при коррекции 

речевых нарушений / Г.А.Османова, 

Л.А.Позднякова. – СПб.: КАРО, 2013.88с.: 

ил. (Серия «Мастер-класс-логопеда»).  

Приходько О.Г. Логопедический массаж 

при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста / О.Г. Приходько. – М: 

КАРО,2010. – 160с.  

Шафеева А. А. Логопедический массаж: 

метод. Пособие / А. А. Шафеева. – М.: 

БЕТА- ФРЕЙМ, 2009. – 56с.  

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Обстеження артикуляційної 

моторики та дихання у дітей. 

2. Оцінка рухового стану м’язів перед 

проведенням логопедичного масажу. 

3. Діагностичні критерії оцінки 

рухового стану м’язів 

артикуляційного апарату. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: 

курс лекцій. Навчально - методичний 

посібник для студентів спеціальності 

«Корекційна освіта. Логопедія». Суми: 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. - 

80с. 

http://zametkilogopeda.jimdo.com 

Приходько О.Г. Логопедический массаж 

при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста /учебно-методическое пособие/ 

http://zametkilogopeda.jimdo.com/


(текст). 

http://www.pedlib.rU/Books/7/0107/7 

0107-1.shtml 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у 

детей с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции /учебно-методическое 

пособие/ (текст) 

Завдання для самостійної роботи: 

Назвіть артикуляційні позиції уявлення про 

які формують при чутливому 

кінестетичному типі порушення. 

Охарактеризуйте методику формування 

уявлення про артикуляційні позиції при 

кінестетичному чутливому типі порушення. 

Зробіть конспект статті.  

Шеремет М. К. Підготовка корекційних 

педагогів у вищих навчальних закладах. 

Збірник наукових праць Кам‘янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-

педагогічна. Кам’янець-Подільський. 2011. 

Вип. 17 (1). С.7-11.; 8 

 

Модуль 2. Логопедичний масаж та пасивно-активна гімнастика 

Тема 2.1. Методика проведення логопедичного масажу 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): Методика проведення 

логопедичного масажу. 
     Загальні рекомендації до проведення 

логопедичного масажу. Підготовка до 

проведення логопедичного масажу. 

Положення тіла під час логопедичного 

масажу. Основні прийоми логопедичного 

масажу. Гімнастика як важливий засіб 

додаткового впливу при логопедичному 

масаж. 

 

 

Григоренко Н.Ю. Влияние нетяжелых 

аномалий органов артикуляционного отдела 

на состояние звукопроизношения у детей / 

Современные технологии профилактики и 

коррекции нарушений развития: научно-

практическая конференция, посвященная 

10-летию МГПУ. Том II. Материалы секции 

«Реализация системного принципа 

коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений». М.: МГПУ, 2005. - 

276с. С.86-94. 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и приемы коррекции 

звукопроизносительных расстройств у детей 

с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции. М.: Книголюб, 2005. - 144с 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Основні прийоми логопедичного 

масажу. 

2.  Гімнастика як важливий засіб 

додаткового впливу при 

логопедичному масаж. 

3. Методика формування правильного 

прикусу (корекція прогенії, 

прогнатії). 

Руда Г. В. Професійна взаємодія шкільного 

психолога і педагога: 

теоретичний аспект Актуальні проблеми 

психології: Організаційна психологія. 

Економічна психологія. Соціальна 

психологія : зб.наук. праць / за ред. С. Д. 

Максименка, Л. М. Карамушки.  К. : Вид-во 

«А.С.К.», 2010.  Т. 1.  Ч. 27. С. 145 – 150. 

http://zametkilogopeda.jimdo.com 

Приходько О.Г. Логопедический массаж 

http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://zametkilogopeda.jimdo.com/


4. Методика формування позиції 

«гірка внизу». 

при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста /учебно-методическое пособие/ 

(текст). 

http://www.pedlib.rU/Books/7/0107/7 0107-

1.shtml 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у детей 

с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции /учебно-методическое пособие/ 

(текст) 

Завдання для самостійної роботи: 

Характеристика порушень мовлення у 

дітей, що потребують впливу шляхом 

логопедичного масажу. 

Розпишіть алгоритм проведення масажу 

дитини під час комплексного психолого-

педагогічного обстеження.  

Порівняйте практику фахівців спеціальної 

освіти в Україні та за кордоном. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

 

Тема 2.2. Диференційоване використання прийомів логопедичного масажу в 

залежності від форми порушення тонусу м’язів 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): Диференційоване 

використання прийомів логопедичного 

масажу в залежності від форми 

порушення тонусу м’язів. 

Методичні вказівки до проведення 

розслаблюючого масажу. Методичні 

вказівки до проведення укріплюючого 

масажу.  

Розслаблюючий та активізуючий масаж 

плечового поясу та шиї.  

Федорович Л. О. Концептуальні засади 

підготовки логопеда до роботи з дітьми 

раннього віку у вищих навчальних закладах 

в умовах інтеграції в європейський освітній 

простір. Науковий часопис. Корекційна 

педагогіка. 2012. Вип.21. С. 286-290. 

  Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: 

курс лекцій. Навчально - методичний 

посібник для студентів спеціальності 

«Корекційна освіта. Логопедія». Суми: 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. 80с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Умови та засоби проведення 

логопедичного масажу 

2. Масаж у ділянці гортані.  

3. Масаж лицьової мускулатури. 

4. Масаж м’язів язика та м’якого 

піднебіння. 

 

http://zametkilogopeda.jimdo.com 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст). 

http://www.pedlib.rU/Books/7/0107/7 0107-

1.shtml 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у детей 

с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции /учебно-методическое пособие. 

Завдання для самостійної роботи:  
Охарактеризуйте правила корекції 

Шеремет М. К. Підготовка корекційних 

педагогів у вищих навчальних закладах. 

http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://zametkilogopeda.jimdo.com/
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml


порушень артикуляційної моторики при 

активно-руховому типі порушення. 

Охарактеризуйте правила корекції 

порушень артикуляційної моторики при 

руховому-регуляційному типі порушення. 

Збірник наукових праць Кам‘янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-

педагогічна. Кам’янець-Подільський. 2011. 

Вип. 17 (1). С.7-11.; 8 

 

Тема 2.3. Використання інструментальних методів під час логопедичного масажу  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): Використання 

інструментальних методів під час 

логопедичного масажу  
Методика зондового масажу О.В. 

Новікової. 

Вивчення спеціальних масажних зондів 

О.В. Новікової. Техніка виконання 

масажних прийомів зондами № 1-8. 

Зондовий масаж язика. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012.  80с. 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Види артикуляційних вправ.  

2. Основні правила артикуляційної 

гімнастики. 

3. Показання і протипоказання до 

застосування масажу. 

4.  Логопедичний масаж та 

логопедична лікувальна 

фізкультура. 

5.  Диференційоване використання 

прийомів логопедичного масажу в 

залежності від форми дизартрії.   

 

Організаційно-методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів: 

навчально-методичний посібник / За заг. 

ред. М.А. Порошенко та ін. – Київ : 2018. – 

252 с. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

http://zametkilogopeda.jimdo.com 

Приходько О.Г. Логопедический массаж 

при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста /учебно-методическое пособие/ 

(текст). 

http://www.pedlib.rU/Books/7/0107/7 0107-

1.shtml 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у детей 

с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции /учебно-методическое пособие/ 

(текст) 

Завдання для самостійної роботи:  
Назвіть типи порушення артикуляційної 

моторики. 

Опишіть руховий обмежуючий тип 

порушення артикуляційної моторики. 

Опишіть активно-руховий тип порушення 

артикуляційної моторики. 

Зробіть конспект статті.  

Шеремет М. К. Підготовка корекційних 

педагогів у вищих навчальних закладах. 

Збірник наукових праць Кам‘янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-

педагогічна. Кам’янець-Подільський. 2011. 

Вип. 17 (1).  

 

Тема 2.4. Методика використання точкового масажу  

http://zametkilogopeda.jimdo.com/
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml


Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): Методика використання 

точкового масажу. 
Техніка точкового масажу. Прийоми 

точкового масажу. Методичні вказівки 

до проведення точкового масажу. 

Біологічно активні точки, які 

використовуються в логопедичному 

масажі. 

Дьякова Е.А. Логопедический массаж. - М.: 

Академия, 2005.107с 

Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в 

коррекции звукопроизношения. Пособие 

для логопедов дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений. - М.: Гном и Д, 

2006. 24с. 

Массаж, доступный каждому. Изд. 4-

е./Авт.-сост. Д.М. Давьщов. М.: Советский 

спорт, 1998. 46 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Прийоми та методи проведення 

класичного масажу. 

2. Техніка, методика та фізіологічний 

вплив прийомів масажу. 

3.  Етапи точкового логопедичного 

масажу та його завдання.  

4. Методики логопедичного масажу 

при різноманітних мовних 

порушеннях 

 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

http://moslogoped.ru/narusheniya/ 

Комплекс упражнений по миодыхательной 

стимуляции, направленный на вызывание 

звуков речи. Комплексы упражнений для 

звуков. Лимфодренажный массаж лица. 

http://www.twirpx.com/file/458285/ 

Григоренко Н.Ю. Приемы 

дифференцированной логопедической 

работы по преодолению произносительных 

расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции (текст). 

http://vunivere.ru/work8937 

Григоренко Н.Ю. Приемы 

дифференцированной логопедической 

работы по преодолению произносительных 

расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции (текст). 

Завдання для самостійної роботи:  

Охарактеризуйте дихальні вправи. 

Опишіть їх у відповідності до ступеня 

складності при виконанні. 

Охарактеризуйте умови для проведення 

логопедичного масажу. 

Розробіть конспект комплексного заняття із 

розвитку мовлення для дітей з ТПМ.    

Комбарова А. Індивідуальна корекційно-

розвивальна програма для дитини.  

Інформатика в школі.  2018.  № 9.  С.10–21. 

 

Тема 2.5. Використання прийомів логопедичного масажу при різних мовленнєвих 

порушеннях. 

Перелік питань/завдань, що виноситься Рекомендовані джерела, допоміжні 

http://moslogoped.ru/narusheniya/
http://www.twirpx.com/file/458285/
http://vunivere.ru/work8937


на обговорення/опрацювання матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): Використання прийомів 

логопедичного масажу при різних 

мовленнєвих порушеннях 

Диференціоване використання прийомів 

логопедичного масажу під час 

подолання дизартрії. Диференціоване 

використання прийомів логопедичного 

масажу під час подолання ринолалії та 

порушень голосу. Диференціоване 

використання прийомів логопедичного 

масажу під час подолання заїкання. 

 Дьякова Е.А. Логопедический массаж. - 

М.: Академия, 2005.107с 

Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в 

коррекции звукопроизношения. Пособие 

для логопедов дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений. - М.: Гном и Д, 

2006. 24с. 

Массаж, доступный каждому. Изд. 4-

е./Авт.-сост. Д.М. Давьщов. М.: Советский 

спорт, 1998. 46 с. 

Практичне  заняття (4 год.): 

1. Фізіологічний вплив масажу. 

2.  2. Методи і прийоми, які дозволяють 

активізувати збережені при 

псевдобульбарній, мозжечковій 

дизартріях мимовільній рухи та 

перехід їх у довільні оптимальні 

ігрові прийоми. 

3.  Поєднання прийомів масажу і 

пасивної гімнастики.   

4. Методика формування позицій 

«посмішка» та «напружена 

посмішка» при активно-руховому 

типі порушення. 

http://moslogoped.ru/narusheniya/ 

Комплекс упражнений по миодыхательной 

стимуляции, направленный на вызывание 

звуков речи. Комплексы упражнений для 

звуков. Лимфодренажный массаж лица. 

http://www.twirpx.com/file/458285/ 

Григоренко Н.Ю. Приемы 

дифференцированной логопедической 

работы по преодолению произносительных 

расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции (текст). 

http://vunivere.ru/work8937 

Григоренко Н.Ю. Приемы 

дифференцированной логопедической 

работы по преодолению произносительных 

расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции (текст). 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробіть тематичну гру-заняття з 

формування лексико-граматичних категорій 

та розвитку зв’язного мовлення.  

Розробіть тренінг для учнів «Логопедичний 

масаж». 

 

Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного 

боку мовлення у дітей. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011.  

200 с. 

Кошелевський Р. Основи дитячої 

рефлексотерапії. Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. 248 с. 

Нейман Л.В., Богомильський М.Р. 

Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи. / Под ред. В.И.Селивёрстова. 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

224 с.  

Степашко М.В., Сухостат Л.В. Масаж і 

лікувальна фізична культура в медицині: 

підручник.  – К.: ВСВ «Медицина», 2010. 

352 с. 

 

Тема 2.6. Використання прийомів самомасажу в логопедичній практиці (самостійна 

робота) 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://moslogoped.ru/narusheniya/
http://www.twirpx.com/file/458285/
http://vunivere.ru/work8937


Лекція (4 год.): Використання прийомів 

самомасажу в логопедичній практиці 
Самомасаж м’язів голови, шиї. Самомасаж 

м’язів  та обличчя. Самомасаж м’язів язика. 

Самомасаж вушних раковин. 

 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Методика формування позицій 

«трубочка» та «качечка» при 

руховому-регуляційному типі 

порушення. 

2. Методика формування позицій 

«трубочка» та «качечка» при 

незрощенні верхньої губи. 

3. Форми та методи роботи з 

батьками дитини з ТПМ. 

4. Технологія «Фідбек» як засіб 

співпраці вчителя-логопеда з 

батьками.  

5. \Правила комунікації з батьками 

дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 http://moslogoped.ru/narusheniya/ 

Комплекс упражнений по миодыхательной 

стимуляции, направленный на вызывание 

звуков речи. Комплексы упражнений для 

звуков. Лимфодренажный массаж лица. 

http://www.twirpx.com/file/458285/ 

Григоренко Н.Ю. Приемы 

дифференцированной логопедической 

работы по преодолению произносительных 

расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции (текст). 

http://vunivere.ru/work8937 

Григоренко Н.Ю. Приемы 

дифференцированной логопедической 

работы по преодолению произносительных 

расстройств у детей с нетяжелыми 

аномалиями органов артикуляции (текст). 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Складіть рекомендації батькам дитини з 

тяжкими мовленнєвими порушеннями.  

Розробіть лекцію для батьків 

(«Профілактика мовленнєвих порушень»,  

«Причини мовленнєвих порушень»,  

«Артикуляційна гімнастика — основа 

правильної звуковимови») 

Миронова С.П.  Робота фахівців з сім’ями, 

які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами.  Актуальні питання корекційної 

освіти. 

Путівник для батьків дітей з особливими 

освітніми потребами: Навчально-

методичний посібник у 9 книгах.  За заг. 

ред. Колупаєвої А.А.  Київ, 2010.  363 с 

Заміщак М. Психологічні проблеми сім'ї, 

що виховує дитину з особливими 

потребами. Вісник соціально-гуманітарного 

факультету : зб. наук. Праць.   

Дрогобич, 2016.  Вип. 4.  С. 83–88. и, 

Випуск №9 (2017). 

 

Заочна форма навчання  

Тема 1.1. Фізіологічний вплив логопедичного масажу на органи та системи організму 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

Тема 1. Фізіологічний вплив 

логопедичного масажу на органи та 

системи організму 
Визначення «Логопедичний масаж». 

Історія розвитку логопедичного 

масажу. 

Показання та протипоказання до 

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при 

дизартрии. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2008. 20с. 

Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного 

боку мовлення у дітей. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. 200 

с. 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

http://moslogoped.ru/narusheniya/
http://www.twirpx.com/file/458285/
http://vunivere.ru/work8937


проведення логопедичного масажу. 

Місце масажу у комплексній системі 

корекційно-педагогічного впливу. 

Диагностика и приемы коррекции 

звукопроизносительных расстройств у детей 

с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции. М.: Книголюб, 2005. 144с. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Система вправ артикуляційної 

гімнастики для розвитку 

мовлення дитини.  

2. Логопедичний масаж, його види. 

3.  Фізіологічний вплив масажу на 

організм. 

4.  Основні завдання 

логопедичного масажу. 

Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

480с. 

Новикова Е. Зондовый массаж. Коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-

дидактическое пособие. Часть 1.  М.: 

Издательство "Гном и Д", 2009. 457с. 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. М: 

КАРО, 2010. 160с. 

Шафеева А. А. Логопедический массаж: 

метод. пособие. М.: БЕТА. ФРЕЙМ 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/ 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

Завдання для самостійної роботи:  

Особливості будови м’язевого комплексу 

периферійних органів мовлення. 

(Конспект, доповідь з презентацією). 

Зробіть конспект статті. 

Гужва М. А. Передумови налагодження 

міжвідомчої взаємодії фахівців у процесі 

допомоги  аутичним дітям. Актуальні 

питання корекційної освіти.2016. Вип. 6. 

 

Тема № 2.  Анатомія і фізіологія органів мовлення. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Центральний відділ мовленнєвого 

апарату. 

2. Периферійний відділ мовленнєвого 

апарату. 

3. Нерви голови та шиї. 

4.Анатомічна будова та 

функціонування м’язів голови та шиї. 

Кошелевський Р. Основи дитячої 

рефлексотерапії. Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. – 248 с. 

Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

480с. 

Новикова Е. Зондовый массаж. Коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-

дидактическое пособие. Часть 1.М.: 

Издательство "Гном и Д", 2009.  457с. 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/
http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php


Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. М: 

КАРО, 2010. 160с. 

Шафеева А. А. Логопедический массаж: 

метод. пособие. М.: БЕТА - ФРЕЙМ 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Анатомічна будова та функціонування 

м’язів порожнини рота. 

2. Анатомічна будова та функціонування 

м’язів шиї. 

 

 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: курс 

лекцій. Навчально - методичний посібник 

для студентів спеціальності «Корекційна 

освіта. Логопедія». Суми: СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2012. 80с. 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/ 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста 

/учебно-методическое пособие/ (текст) 

Завдання для самостійної роботи: 

Особливості бадови пар черепно-мозкових 

нервів, що забезпечують функцію 

мовлення. 

(Конспект, доповідь з презентацією). 

Охарактеризуйте правила корекції 

порушень артикуляційної моторики при 

активно-руховому типі порушення. 

Охарактеризуйте правила корекції 

порушень артикуляційної моторики при 

руховому-регуляційному типі порушення. 

 Новикова Е.Ф. Зондовий масаж: коррекция 

звукопроизношения. Наглядно-практическое 

пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – 496 с.   

Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с 

детьми с церебральным параличом: 

доречевой период. – М.: Просвещение, 1989. 

– 79 с 

Поваляєва М.А. Справочник логопеда. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 448 с. 

 

Тема № 3. Обстеження мускулатури мовленнєвого апарату. 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  

Загальні рекомендації для здійснення 

попередньої діагностики перед 

проведенням логопедичного масажу. 

Огляд дитини перед проведенням 

логопедичного масажу. 

Пальпація м’язів перед проведенням 

логопедичного масажу. 

Новикова Е. Зондовый массаж. Коррекция 

звукопроизношения. Наглядно - 

дидактическое пособие / Е.Новикова. Часть 

1. М.: Издательство "Гном и Д", 2009. 457с.  

Османова Г.А. Игровой логопедический 

массаж и самомассаж при коррекции 

речевых нарушений / Г.А.Османова, 

Л.А.Позднякова. – СПб.: КАРО, 2013.88с.: 

ил. (Серия «Мастер-класс-логопеда»).  

Приходько О.Г. Логопедический массаж 

при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста / О.Г. Приходько. – М: 

КАРО,2010. – 160с.  

Шафеева А. А. Логопедический массаж: 

метод. Пособие / А. А. Шафеева. – М.: 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0218/
http://www.pandia.ru/text/78/023/7862.php


БЕТА- ФРЕЙМ, 2009. – 56с.  

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Обстеження артикуляційної 

моторики та дихання у дітей. 

2. Оцінка рухового стану м’язів 

перед проведенням 

логопедичного масажу. 

3. Діагностичні критерії оцінки 

рухового стану м’язів 

артикуляційного апарату. 

Ласточкіна О. В. Логопедичний масаж: 

курс лекцій. Навчально - методичний 

посібник для студентів спеціальності 

«Корекційна освіта. Логопедія». Суми: 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. - 

80с. 

http://zametkilogopeda.jimdo.com 

Приходько О.Г. Логопедический массаж 

при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного 

возраста /учебно-методическое пособие/ 

(текст). 

http://www.pedlib.rU/Books/7/0107/7 

0107-1.shtml 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 

Диагностика и коррекция 

звукопроизносительных расстройств у 

детей с нетяжелыми аномалиями органов 

артикуляции /учебно-методическое 

пособие/ (текст) 

Завдання для самостійної роботи: 

Назвіть артикуляційні позиції уявлення про 

які формують при чутливому 

кінестетичному типі порушення. 

Охарактеризуйте методику формування 

уявлення про артикуляційні позиції при 

кінестетичному чутливому типі порушення. 

Зробіть конспект статті.  

Шеремет М. К. Підготовка корекційних 

педагогів у вищих навчальних закладах. 

Збірник наукових праць Кам‘янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-

педагогічна. Кам’янець-Подільський. 2011. 

Вип. 17 (1). С.7-11.; 8 

 

Тематика індивідуальних завдань 

Тематика повідомлень (доповідей) 

 

 Будова периферійного відділу дихального апарату. 

 Функції периферійного відділу мовленнєвого апарату. 

 Особливості мовленнєвого дихання. 

 Особливості фізіологічного дихання. 

 Назвати м’язи антагоністи, що забезпечують вдих і видих. 

 Будова периферійного відділу голосового апарату. 

 Функції голосового апарату. 

 Особливості голосу. 

 Механізми формування особливостей голосу. 

 Назвіть м’язи антагоністи, що забезпечують голос. 

 Будова периферійного відділу артикуляційного апарату. 

 Функції артикуляційного апарату. 

 

Орієнтовні завдання для самостійної роботи 

 Назвіть та опишіть завдання для дослідження орального кінестетичного праксису. 

Опишіть симптоми, які вказують на його порушення. 

http://zametkilogopeda.jimdo.com/
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/7/0107/7_0107-1.shtml


 Назвіть та опишіть вправи для дослідження пальцевого кінестетичного праксису. 

Опишіть симптоми, які вказують на його порушення. 

 Охарактеризуйте різні види масажу, які застосовують для корекції порушень 

артикуляційної моторики. 

 Охарактеризуйте дихальні вправи. Опишіть їх у відповідності до ступеня 

складності при виконанні. 

 Охарактеризуйте умови для проведення логопедичного масажу. 

 Опишіть інструментарій для проведення  масажу. 

 Назвіть типи порушення артикуляційної моторики. 

 Опишіть руховий обмежуючий тип порушення артикуляційної моторики. 

 Опишіть активно-руховий тип порушення артикуляційної моторики. 

 Опишіть руховий регуляційний тип порушення артикуляційної моторики. 

 Опишіть чутливий кінестетичний тип порушення артикуляційної моторики. 

 Назвіть артикуляційні позиції базові для формування звуків мовлення. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на лекційних і 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використував надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності в ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи чи іспиту є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань, відповіді на які 

дають можливість оцінити рівень оволодіння знаннями з теоретичних основ курсу, а 

також вміння комплексно застосовувати ці знання у процесі роботи в умовах інклюзії. 

Форма підсумкового контролю 

Залік (проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями). 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 



1-50 не зараховано 

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. 



 


