
Навчальна практика на базі КЗ 
«Ізмаїльська спеціальна 
загальноосвітня школа №5 5 I-II 
ступенів» 



Павлова Діана,  
1-23П 

Ми 
ознайомились з 

документацією, з 
кабінетом 
логопеда.  

Завдяки практиці 
ми мали нагоду 

побувати у 
Ізмаїльській ЗОШ 

№5. 



Я отримала багато вражень, нових знань. 
Побачила іграшки, більше дізналася про 

корекційні вправи 



Мною були вивчені 

особисті справи та 

матеріали, представлені 

в кабінеті логопеда,  

журнал обліку 

індивідуальних  

занять. 

Кравченко Тетяна, 23П 



На мою думку, ця педагогічна 

практика для мене дуже корисна, тому 

що сприяла формуванню і 

закріпленню інтересу до професії 

вчителя - логопеда , а також 

формуванню педагогічних  

здібностей.  



Метою  нашої  практики було -  ознайомитися та підготуватися до самостійної 
логопедичної роботи в умовах  шкільного навчального закладу. 

 ШАТИРОВА КАРИНА 1-23П 

 Нас ознайомили  з різною документацією та 

розповіли як у ній орієнтуватися. 

  Продемонстрували такі документи та 

матеріали як: 

нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність логопеда.   

аналіз плану роботи логопеда.   

обладнання логопедичного кабінету.   

методична література, що використовується 

логопедом у роботі. 

А також ознайомили з специфікою 

проведення корекційно-розвивальних 

логопедичних занять. 



У процесі практичної діяльності я зробила  корисні висновки з приводу того як 

краще організувати свою роботу з дітьми , на що слід звертати увагу, які розвиваючі 

ігри потрібно проводити та які виховні питання потрібно вирішувати в першу чергу. 

Дана практика допомогла мені глибше вивчити особливості дітей з 

порушеннями мови. 



Гайдаржи Дарія, 23п 

Мені дуже сподобалась 

практика, тому що я для себе 

виділила дуже багато цікавого 

матеріалу який в майбутньому 

мені допоможе стати гарним 

спеціалістом у своїй справі. 

Сьогодні ми 

розглядали 

документацію яка 

має  бути у 

логопеда 

,різноманітні 

іграшки для 

покращення 

розвитку 

мовлення у дітей. 



  
Я можу зробити висновок , що 

у роботі вчителя-логопеда 

немає непотрібних дрібниць, 

тут важливо все. 



 Коваль Олена 23П 

Мені дуже сподобалась дана ознайомча (професійно-орієнтована) 

практика,завдяки якій я остаточно зрозуміла,що йду на правильному 

шляху та обрала правильну спеціальність. 
 

Хочу висловити велику подяку вчителю-
логопеду ,яка надала безліч цікавої та потрібної 
інформації щодо нашої професії.Слова вчителя 

стали для мене великою мотивацією 
дізнаватись багато нового в сфері 

логопедії.Вона ,саме для мене,є прикладом не 
тільки хорошого та освіченого педагога,а й 

просто людини з великим та щирим серцем,що є 
дуже важливим фактором у нашій професії. 



Приклад гри з 
підручних 

матеріалів(під
ставка від 

льодяників 

Вчитель надала нам 

змогу заринути у світ 

ігор для розвитку легкої 

моторики та 

мови.Розповіла звідки 

бере матеріал для своєї 

роботи 
 

Та дала нам зрозуміти,що при сильному 
бажанні та любові до дітей та своєї професії 
,можна фантазувати та робити нові ігри для 

діток самостійно,з підручних матеріалів. 
 



 

 

 

 Стоянова Каролина 23П   

 

 
Враження від практики 

 - Цікаві уроки , щасливі 

посмішки дітей , та море 

позитивних емоцій.  

   - Найбільше, що запало в душу 

- це дружні стосунки вчителів з 

дітьми. Та їх вміння дати гарну 

пораду, підтримати в будь-якій 

ситуації, та дати впевненість в 

тому ,що ти, перш за все друг, а 

вже потім педагог! 

 

 

 

 

 

 

 



 У процесі проходження 
ознайомчої практики я 

набула навичок роботи та 
спілкування з дітьми, які 

мають обмежені 
можливості здоров'я. 

Навчилася застосовувати 
отримані у процесі 

навчання знання, уміння 
та навички. Розширила 
теоретичні знання та 

застосувала на практиці 

 

 



Дякуємо за увагу! 


