


Логопедія – наука про порушення 

розвитку мовлення, його подолання і 

запобігання йому засобами спеціального 

корекційного навчання і виховання.  



Логопедія [Текст] : підручник / М. П. Шеремет, В. В. 

Тарасун, С. Ю. Конопляста [та ін.] ; за ред. М. П. 

Шеремет ; МОН України. – 2-ге вид., переробл. та допов. 

– К. : Слово, 2010. – 664, [1] c. 

Висвітлено науково-методичні засоби логопедії як 

науки, системні порушення усного мовлення, 

причини його прояву, патогенез і кореляційно-

реабілітаційну роботу, вікові норми мовленнєвого 

розвитку дитини. 



Логопедія [Текст] : підручник 

/ М. П. Шеремет, В. В. Тарасун, 

С. Ю. Конопляста [та ін.] ; за ред. М. П. 

Шеремет ; МОН України. – К. : Слово, 

2010. – 374, [1] c 

Шеремет, М. К.  Логопедія [Текст] : 

(корекційна робота при дислалії) : навч. 

посіб. / М. К. Шеремет, О. В. Ревуцька ; 

МОН України, НПУ імені М. П. 

Драгоманова. – К. : [б. в.], 2009. – 244 с 



Логопед – це той фахівець, з чиєю допомогою 

визначаються і реалізуються необхідні 

методики щодо усунення дефектів мови, 

актуальних як для дітей, так і для дорослих 

пацієнтів. 

Він надає допомогу в постановці належним 

чином звуків, в позбавленні від неправильності у 

вимові, а також від заїкання. 



Мовленнєва культура є важливим  

складником професійної майстерності педагога. 

Вчителям-логопедам вона особливо необхідна, 

оскільки їх мовлення постійно виступає 

взірцем для наслідування дітей та зразком 

бездоганного володіння для всіх оточуючих. 

Батьки ніколи не довірять свою дитину 

некомпетентному логопедові, який сам не зміг 

навчитися правильному зразковому мовленню. 

Тому мовлення спеціаліста-логопеда можна 

назвати і рекламою самому собі, і своєю 

візитною карткою. 

Професійне мовлення логопеда [Текст] : навчально-

методичний посібник / Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини ; [уклад. Цимбал-Слатвінська 

С. В. ; рец. Демченко І. І., Бабій І. В.]. – Умань : 

Візаві, 2017. – 151, [1] с. 



Филичева, Т. Б.  Основы логопедии [Текст] : доп. Гос. 

комитетом СССР по нар. образованию в качестве учеб. 

пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. "Педагогика и 

психология (дошкольная)" / Т. Б. Филичева, 

Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. – М. : Просвещение, 

1989. – 221, [3] с.  



В даному посібнику тематично систематизовані роботи з 

логопедії зарубіжних і українських авторів. Хрестоматія 

відповідає вимогам навчальної програми курсу 

«Логопедія». Вона буде цікавою та корисною як 

студентам спеціальності «Логопедія», так і логопедам, 

корекційним педагогам, а також психологам і медичним 

працівникам, які працюють з дітьми із мовленнєвими 

порушеннями. Видання містить наступні розділи: 

«Історичні аспекти логопедії», «Загальні питання 

логопедії», «Дислалія», «Дизартрія», «Ринолалія». 

Хрестоматія з логопедії [Текст] : Історичні аспекти. Дислалія. 

Дизартрія. Ринолалія : навч. посіб. / за заг. ред. М. К. Шеремет, І. В. 

Мартиненко. – 2-е вид., змінене і доп. – К. : КНТ, 2008. – 379, [3] с. 



В даному посібнику розкрито систему технологій 

логопедичного впливу, при розробці яких були 

використані сучасні розвиваючі методи та прийоми 

корекції. Навчання з використанням логопедичних 

технологій допомагає дітям із розладами мовлення 

нормалізувати голос та інтонаційну виразність 

мовлення в цілому, сприяє правильному 

програмуванню вимови. 

Логопедичні технології [Текст] : навч.-

методичний посібник / Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини, Ін-т розвитку дитини ; уклад. Л. 

Д. Бегас. – Умань : Алмі, 2014. – 124 с. 



Миронова, С. П.  Основи корекційної педагогіки [Текст] : 

навч.-метод. посіб. : рек МОН України / С. П. Миронова, 

О. В. Гаврилов, М. П. Матвеєва ; Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка ; [за заг. 

ред. С. П. Миронової]. – Кам'янець-Подільський : 

[Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка], 

2010. – 263, [1] с.  



Кисла, О. Ф.  Корекційна педагогіка [Текст] : 

навчальний посібник / О. Ф. Кисла. – К. : Кондор, 

2015. – 318, [2] c.  

 В обов’язковому порядку логопед 

повинен мати певні навички психолога, тому як 

робота логопеда в цілому орієнтована на 

контакт з пацієнтами, які перенесли серйозні 

захворювання. Справа в тому, що порушення 

мови являють собою складну психологічну 

травму, і саме від грамотного і правильного 

підходу з боку логопеда забезпечується 

можливість швидкого відновлення пацієнта. 



Основи інклюзивної освіти 

[Текст] : навч. посібник / МОН 

України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини ; уклад. І. І. 

Демченко ; [рец. І. П. 

Рогальська-Яблонська]. – 

Умань : Візаві, 2013. – 149, [1] с. 

Малишевська, І. А.  Корекційна 

андрагогіка [Текст] : навч. посібник 

/ І. А. Малишевська ; [рец. О. В. 

Чепка, С. С. Попиченко] ; МОН 

України, Уманський ДПУ імені П. 

Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 

2015. – 138, [1] с 

Інклюзивне навчання [Текст] : 

досвід упровадження / І. Луценко, 

Д. Романовська, Л. Кирилецька [та 

ін.] ; [упоряд. Алла Колупаєва]. – 

К. : Шкільний світ, 2015. – 197, [1] 

c. 



Розвиток мовлення — це процес складний, який може давати позитивні 

результати, за умови якщо роботу проводить не тільки логопед, вчитель, а 

й вихователь. 

Для цього необхідно використовувати ті можливості, які приховуються в 

спілкуванні, що виникає в процесі спільної роботи дітей під керівництвом 

педагогів. 



Лапшин, В. А.  Основы дефектологии [Текст] : 

доп. гос. комитетом СССР по народному 

образованию в качестве учеб. пособия для студ. 

пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – М. : 

Просвещение, 1990. – 143, [1] с. 

Синьов, В. М.  Основи дефектології [Текст] : затв. 

МО України як навч. посіб. для студ. пед. ін-тів, 

що вивчають дисципліну "Основи дефектології" 

/ В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. : Вища 

школа, 1994. – 141, [3] с. 



Спеціальна педагогіка на межі: виклики і дилеми 

[Текст] : [збірник праць українських і польськиих авт.-

педагогів про завдання та майбутнє спеціальної 

педагогіки] / наук. ред. Данута Шелігєвіч-Урбан ; 

[редкол.: А. І. Кузьмінський, Д. Шелігєвич-Урбан, О. А. 

Біда [та ін.]. – 2-ге стер., вид. – Черкаси : ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2012. – 203, [1] c. 



У навчально-методичному посібнику представлено 

теоретико-методологічні, нормативно-правові та 

організаційно-методичні засоби інклюзивної освіти. 

Висвітлюються питання диференційованого 

викладання та оцінювання навчальних досягнень та 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі; взаємодії з 

різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з 

особливими проблемами; адаптації/модифікації 

курикулуму й методики викладання; розроблення 

індивідуальних навчальних планів та програм для 

дітей з особливими освітніми потребами на основі 

визначення їхніх потреб  тощо. Для поглибленого 

вивчення пропонуються корисні ресурси, які 

складають сучасні наукові матеріали зарубіжних 

вчених, зокрема, канадських. 

Основи інклюзивної освіти [Текст] : навч. посібник / МОН 

України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; уклад. І. І. 

Демченко ; [рец. І. П. Рогальська-Яблонська]. – Умань : 

Візаві, 2013. – 149, [1] с. 



Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних 

дошкільних закладах для дітей з особливими 

потребами [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН 

України як навч. посіб. для студ. ВНЗ 

/ Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; МОН України, 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська 

книга, 2013. – 301, [1] с. 

Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення 

мовленння дітей дошкільного віку засобами 

артпедагогіки [Текст] : [навчально-методичний 

посібник] / В. А. Литвиненко ; МОНмолодьспорту 

України, Сумський ДПУ імені А. С. Макаренка. – 

Суми : Курбаков С. Г., 2013. – 144 с. 



Досвід показує, що при даній системі роботи, яка спирається на 

послідовність, тренування та єдність емоційної, розумової та 

мовленнєвої діяльності, мова дітей стає кращою, збагачується 

словниковий запас, зникає страх мовленнєвого спілкування, 

розвиваються життєво важливі компетенції, що запобігає 

вирішенню головної мети корекційно-виховного процесу у 

спеціальній школі – соціальній адаптації школярів, залученню їх до 

повноцінного суспільного життя. 



У навчально-методичному посібнику  представлено 

навчальну програму курсу «Спеціальна педагогіка з 

історією логопедії», текст лекцій, плани 

семінарських занять, методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи та індивідуальних 

навчально-дослідницьких завдань, тематику курсу 

робіт, рекомендовану літературу. 

Спеціальна педагогіка з історією логопедії [Текст] : 

навч.-методичний посібник / Олена Чепка ; [рец. О. В. 

Плахотнік ; Н. А. П'ясецька]. – Умань : Візаві, 2015. – 

103, [1] c. 



Основи дефектології та логопедія [Текст] : 

навчально-методичний посібник / Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т розвитку дитини ; 

уклад. Л. Д. Бегас ; [рец. Потапенко О. М., 

Січкарчук Н. Д.]. – Умань : Візаві, 2013. – 

123, [1] c.  



На думку логопедів для кращої автоматизації звуків у словах та 

реченнях, корисно використовувати чистомовки, або скоромовки з 

певними  проблемними звуками.  

Ра-ра-ра: Дуже рада дітвора. 

Ар-ар-ар: Ми поїдем в зоопарк. 

Ро-ро-ро: Доберемось на метро. 

Ру-ру-ру: В зоопарку кенгуру. 

Ру-ру-ру: Риє кріт собі нору. 

Ру-ру-ру: Заєць обдира кору. 

Ра-ра-ра: Закінчилася в нас гра. 

Джміль на склянку з джемом сів, 

Гедзь до нього підлетів, 

І дзвінка пішла розмова. 

Першим гедзь промовив слово: 

"Що, солодкий джем із грушки?" 

"З’їм його я самотужки!" 

Джміль дзижчав, що було сили, 

Поки склянку не закрили. 


