
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення» 

305-дшл 
Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Тема заняття 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

18.03.2020 09.30-10.50 Лекція Тема. Методика трудового 

виховання дітей з 

порушеннями мовлення. 

Особливості дитячої праці. 

Завдання трудового виховання. 

Види праці в дошкільному 

закладі. Форми організації 

праці. Корекційна 

спрямованість трудової 

діяльності в логопедичних 

групах. 

 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  п. 2.4. «Базовий компонент 

дошкільної освіти як основний орієнтир в роботі 

вихователя логопедичної групи для дітей із 

ФФНМ» із посібника:  Рібцун Ю.В. 

Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та 

навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-

фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-

метод. посіб. [Електронний ресурс] / 

Ю. В. Рібцун. – К., 2014. – 238 с. – Режим 

доступу:   

http://lib.iitta.gov.ua/7553/1/Посібник_Рібцун.pdf   

 

 

2 б. 

18.03.2020 11.00-12.20 Лекція  Тема.  Методика формування 

ігрової діяльності у 

дошкільників з вадами 

мовлення. Особливості 

розвитку ігрової діяльності у 

дітей з мовленнєвими 

порушеннями. Розвиток 

предметно-ігрової діяльності. 

Навчання сюжетно-рольової 

гри. Методика організації 

дидактичної гри. Навчання 

рухливій грі. 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  п. 1.1. «Організація та 

проведення ігрової діяльності як провідної 

форми навчально-виховного процесу в 

логопедичній групі для дітей із ФФНМ» із 

посібника:  Рібцун Ю.В. Дошкільнятко: 

корекційно-розвивальна та навчально-виховна 

робота з дітьми з фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. 

[Електронний ресурс] / Ю. В. Рібцун. – К., 2014. 

– 238 с. – Режим доступу:  

2 б. 

 

 

 

http://lib.iitta.gov.ua/7553/1/


http://lib.iitta.gov.ua/7553/1/Посібник_Рібцун.pdf   

25.03.2020 09.30-10.50 Лекція Тема. Наступність у роботі 

дитячого садка і початкової 

школи з врахуванням 

положень Концепції «Нова 

українська школа». Сучасні 

підходи до проведення 

діагностики готовності дитини 

до шкільного навчання. 

Сутність понять «готовність до 

шкільного навчання», 

«мовленнєва готовність». 

Характеристика навчальної 

діяльності як провідного виду 

діяльності дітей шкільного 

віку.  

 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  розділ 9 «Святкування 

багатоманітності. Соціальна інклюзія» з  

посібника: Нова українська школа: порадник для 

вчителя [Електронний ресурс] / Під заг. ред. 

Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2017. — 206 с.   – Режим доступу:  

https://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-

vchytelya.pdf 

2 б. 

01.04.2020 09.30-10.50 Лекція Тема. Модель готовності 

дитини-дошкільника до 

школи: фізична, розумова, 

особистісна. Особливості 

фізичної, розумової і 

особистісної готовності дітей з 

мовленнєвими порушеннями 

до навчання у школі. 

Превентивне навчання 

дошкільників з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. 

 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  розділ 1 «Феномен готовності 

дитини до шкільного навчання» з  посібника: 

Тарасун В. Морфофункціональна готовність 

дітей з особливостями у розвитку до шкільного 

навчання: діагностика і формування. Монографія 

[Електронний ресурс] / В. Тарасун – К.: 

Видавництво Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, 2008. – 

294 с. _ Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/715186/  

 

2 б. 

01.04.2020 11.00-12.20 Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття № 6 

Сенсорне виховання 

дошкільників з ПМР 

1. Поняття про сенсорний 

розвиток дитини, сенсорні 

еталони.  

2. Труднощі в оволодінні 

Надіслати на електронну пошту викладача 

виконані завдання до теми семінарського 

заняття: 

1. Короткий конспект за змістом кожного 

питання семінару. 

2. Добірку дидактичних вправ та ігор для 

сенсорного виховання дітей з вадами мовлення 

5 б. 

http://lib.iitta.gov.ua/7553/1/
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/715186/


сенсорними функціями дітьми 

з вадами мовлення.  

3. Завдання, зміст та методи 

сенсорного виховання. 

відповідно до вікової групи (групу студент 

обирає самостійно)  – не менше 10 – у вигляді 

презентації. 

3. Розроблений у електронному форматі 

комплект засобів для 2-3 вправ чи ігор, 

запропонованих у презентації. 

 

 

 

 


