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Мета практики: ознайомитися з 
нормативними документами, за якими 
здійснюється діяльність корекційного 
педагога; дізнатися про особливості 
проведення логопедичного заняття та 
про обов’язки логопеда; побачити, як 
облаштовано логопедичний кабінет та 
які методичні матеріали використовує 
корекційний педагог; дослідити 
мовленнєві картки дітей та плани 
роботи з ними. 
 
  
 
 
 
 



План  

1. Про які розлади та мовленнєві порушення дізналася? 

2. Який розвиваючий матеріал використовував корекційний 

педагог? 

3. Як облаштовано логопедичний кабінет? 

4. Деякі поради від логопеда та правила роботи. 

5. Мої враження. 



Про які розлади та мовленнєві порушення 
дізналася? 

 

Аутизм (розлади аутистичного 
спектру (РАС) – це стан, який виникає 
внаслідок порушення розвитку 
головного мозку і характеризується 
вродженим та всебічним дефіцитом 
соціальної взаємодії та спілкування. 
Ознаки:  
•Порушення мовлення; 
•Відсутність емоційного контакту з 
людьми; 
•Усамітнення; 
•Напади агресії; 
•Слабкий інтерес до іграшок; 
•Стереотипність поведінки, страх змін. 
 
 



Про які розлади та мовленнєві порушення 
дізналася? 

Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) – це 
стан, пов’язаний з порушенням психоемоційного 
розвитку дитини.  
Основні ознаки: 
Неуважність. Дитині складно на чомусь зосередити 
увагу. Вона постійно відкладає рішення проблем, ніколи 
не доводить розпочату справу до кінця. Часто втрачає 
або забуває свої речі, не чує, що їй говорять дорослі. 
Гіперактивність. Малюк весь час знаходиться в русі. 
Його складно утримати на одному місці. Такій дитині 
дуже важко висидіти урок. Вона буде постійно соватися, 
хвилюватися, може самостійно вставати і ходити по 
кабінету. Дитина не дослуховує співрозмовника, вигукує, 
відволікається. 
Імпульсивність. Дитина ніколи не замислюється над 
відповіддю на питання, відповідаючи перше, що спадає 
в голову. Від цього виходить, що вона відповідає 
невірно. Те ж відноситься і до її дій. Вона не 
замислюється над наслідками або порядком виконання 
дій. Дитині складно слідувати інструкціям. 
 



Про які розлади та мовленнєві порушення 
дізналася? 

Слухова агнозія являє собою порушення 
сприйняття мови і звуків, в деяких випадках 
повна втрата сприйняття і розрізнення 
стороннього шуму від корисної інформації. 
Досить часто проблема супроводжується 
нездатністю записувати текст під диктовку, 
читати вголос.  
Виділяють такі різновиди: 
•тональна – людина не вловлює емоційний 
відтінок мови, тон, тембр голосу, хоча розуміє 
сенс почутого; 
•слухомовна – нездатність розпізнавати 
людську мову, яка сприймається мозком як 
набір незрозумілих звуків або шум; 
•проста слухова агнозія – втрата здатності 
розпізнавання простих звуків, наприклад, 
клацання, шелесту листя, скрипу. 
 



Про які розлади та мовленнєві порушення 
дізналася? 

Апраксія мовлення - це неврологічний розлад, 
пов’язаний з мовою, який спричиняє зміни в 
артикуляції та просодії (елементи усного 
висловлювання, такі як наголос чи інтонація). 
Докази свідчать про те, що цей стан є результатом 
ураження третьої лобової звивини домінантної 
півкулі (в районі Брока) або області Бродмана 44 і 
45. 
Дисле́ксія або розлад читання — хвороба, що 
характеризується проблемами з читанням, попри 
нормальний інтелект та за відсутності 
порушень слуху і зору. 
Симптомами є: 
•складнощі у впізнаванні літер, 
•складнощі при злитті літер у склади і складів у 
слова і неправильного звукового відтворення слова, 
•аграматизм, 
•складнощі у сприйнятті і розумінні прочитаного. 
 
 
 



Який розвиваючий матеріал використовував 
корекційний педагог? 

Логопед у корекційно-виховній 
діяльності використовує різноманітний 
дидактичний матеріал: 
- для розвитку фонематичного слуху та 
слухової чутливості: мелодії, пісні, картки 
тварин зі звуковим супроводом, 
ксилофон, дзвоники; 



Який розвиваючий матеріал використовував 
корекційний педагог? 

- для формування просторової 
орієнтації та конструювання: кубики 
Нікітіна, пірамідки, конструктор 



Який розвиваючий матеріал використовував 
корекційний педагог? 

- для розвитку тактильного відчуття та сенсорного 
насищення: вода, пісок, кінетичний пісок, масажні 
килимки, м’які іграшки, фарби, пластилін 



Який розвиваючий матеріал використовував 
корекційний педагог? 

- допоміжні засоби: ватні 
палички, серветки, вата,  
дерев’яні пробки, навіть іноді 
солодощі  



Який розвиваючий матеріал використовував 
корекційний педагог? 

- для розвитку уваги, мислення, а також 
рольові ігри: пазли, книги, розмальовки, 
настільні ігри, ляльки  



Як облаштовано логопедичний кабінет? 

Кабінет логопеда зазвичай поділений 
на зони:  
1) місце за столом у дзеркала для 

виконання артикуляційної 
гімнастики та настільних ігор; 

2) місце на м’якенькому килимку, де 
можна посидіти, та грати в рухливі 
ігри; 

3) стіл вчителя, де розташовані 
мовленнєві картки, індивідуальні 
плани дітей; 

4) місця для зберігання іграшок. 
Логопедичний кабінет світлий, 

облаштований таким чином, щоб 
дитинка відчувала затишок і щоб у 
неї виникала мотивація до заняття. 



Деякі поради від логопеда та правила роботи 

1. Важливо пам’ятати, що кожна дитина 
– це цілий Всесвіт, це особистість,  що 
формується. Кожна дитина гідна 
поваги та любові. 

2. Для кожної дитини план роботи 
підбирається індивідуально,  залежно 
від виду порушення, віку, успіхів. 

3. Перед приходом дитини на 
логопедичне  заняття слід підготувати  
робоче місце: тобто залишити тільки 
той дидактичний матеріал, який буде 
використовуватися. Це допоможе 
учневі зрозуміти, які завдання його 
очікують. 

4. Гра – провідна діяльність дітей 
дошкільного віку. Корекційно-
виховний процес відбувається 
безпосередньо під час гри.  
 



Деякі поради від логопеда та правила роботи 

5. Важливо дотримуватися правил гігієни 
іграшок  та логопедичних  інструментів (або ж 
використовувати  одноразові). 
6. Дітей, які мають проблеми із комунікацією,  
необхідно навчити грати у парні та групові 
ігри. 
7. Потрібно тренувати вимову у русі, щоб 
уникнути кабінетного  мовлення. 
8. Під час виконання логопедичних  вправ 
важливим є: щоб дитина сиділа навпроти  
вчителя, візуальний контакт, використання  
дзеркала, а також наочності. 
9. Потрібно створювати  моменти успіхів,  
хвалити дитину (але не перехвалювати), 
використовувати  тільки позитивні емоції. 
10. Необхідно привчати дитину до порядку та 
виробляти навики самообслуговування. 
 



Мої враження 

Мені все дуже сподобалося. Я 
переконалася, що дійсно хочу 
працювати у сфері спеціальної освіти.  
Я дізналася багато нового про 
особливості проведення 
логопедичного заняття та про 
різноманітність дидактичного 
матеріалу. 
Найбільше мене вражало те, що на 
моїх очах діти досягали успіхів: у 
дівчинки Олесі вийшов звук “р”, 
хлопчик Петро з аутизмом намагався 
співати разом з логопедом, а це 
означає, що він пішов на контакт. 



Дякую за увагу 


