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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 0.5 

Галузь знань 

0101 – Педагогічна 

освіта 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

6.010105 – 

Корекційна  освіта 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Олігофренопедагог 

 

3-й -й 

Курсова робота   – Семестр 

Загальна кількість годин - 

45  

5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

 4 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 6  год.  год. 

Лабораторні 

4 год.  год. 

Самостійна робота 

 31 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – сприяння загальному розвитку особистості 

студента та підготовка їх до проведення логоритмічних 

занять в корекційній роботі. Розвинути музичний слух та 

емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву 

діяльність, вдосконалюючи рух;  стимулювати емоційно-

образні уявлення. 

 

Завдання – ознайомити студентів з методикою розвитку і 

корекції рухової сфери, довільної поведінки та мовленнєвої 

функції в осіб з патологіями мовлення. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 особливості розвитку моторики у дітей з різними 

вадами мовлення; 

 методику проведення логоритмічних занять з дітьми із 

різними порушеннями мовленнєвого розвитку та 

психоемоційної сфери. 

 

 

вміти:  

 здійснювати розвиток, корекцію або відновлення рухової 

функції в осіб з мовленнєвою патологією; 

 проводити логоритмічні вправи та ігри; 

 методично правильно будувати логоритмічне заняття з 

логопатами різних вікових груп; 

 складати план-конспект занять з  логоритміки. 
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1 

1.Введення в логоритміку. 

Історія мета та завдання 

логопедичної ритміки. 

2           

2    

1.Засоби музичної 
виразності. Аналіз 

музичних форм та 

членування мелодії на 
частини. Початок і 

закінчення руху. 

2        

3 

2.Сучасна модель 
проведення логоритміки 

та її методологічні 

принципи. 

2           

4    
2.Засоби логоритміки 
(за Г.Волковою), їх 

значення та завдання. 

2        

5             

6    
3.Музично-ритмічні 
рухи. Види ходьби та 

стрибків. 

2        

7             

8       

1.Музично-ритмічні 

рухи дітей 4-5 років 

та їх застосування в 
системі 

логоритміки. 

2     

9             

10       

2.Музично-ритмічні 

рухи дітей 5-6 років 
та їх застосування в 

системі 

логоритміки. Вправи 
та ігри. 

2     

13             

14             

             

Всього 4  6  4   
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Введення в логоритміку. Історія виникнення. Мета, 

значення та завдання. 

Тема 2.Музикотерапія – новітня технологія в психокорекції. 

Музикотерапія як напрям арттерапії. 

Тема 3. Корекція порушень просодичного компоненту мовлення 

засобами музикотерапії.  

Тема 4. Значення пасивної музикотерапії  в процесі корекції 

мовленнєвих порушень та психоемоційних розладів. Статусна та 

фонова музика. 

Тема 5. Активна (експресивна) музикотерапія, її роль та значення. 

Вокалотерапія. Гра на дитячих музичних інструментах.  

Тема 6. Педагогічна система Карла Орфа. 

Тема 7. Інтегративна музикотерапія та її застосування у процесі 

корекції мовленнєвих і комунікативних порушень. Казкотерапія. 

Тема 8. Рецептивна музикотерапія (активізуюча та релаксаційна). 

Методика проведення слухання – сприймання музики. Слухання 

музики. Релаксація. 

 
                                    Змістовий модуль 2. 

Тема 9.Застосування логоритміки  в корекційній роботі з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку (ОПФР). 

Тема 10. Методика проведення вокалотерапії як засобу корекції 

звуковимови. Навчання дихання, звуковедення та артикуляції. 

Тема 11.Методика організації гри на дитячих музичних 

інструментах. Ритмічній ансамбль. Розвиток координації рухів, 

дрібної пальчикової моторики. Підготовка дитячої руки до письма. 

Тема 12.Методичні рекомендації до навчання танцювальних  та 

імітаційних рухів. Рухова релаксація та злиття з ритмом музики. 

Практичне опрацювання рухів. 

Тема 13. Методика проведення логоритмічних  вправ та ігор для 

розвитку просодичного компоненту мовлення. 

Тема 14. Основні критерії підбору музичного матеріалу для занять. 

Музика для стимуляції розумового потенціалу та творчих 

здібностей.  

Тема 15. Заняття як основна форма проведення логоритміки. 

Сучасна модель та структура  заняття . Завдання та вимоги до 

проведення  логоритмічного  заняття. Проведення занять з 

логоритміки  в спеціальних навчальних закладах. 

Тема 16. Демонстрація фрагментів інтегративного заняття. 

Конспект  заняття. 
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Методичні рекомендації 

до курсу « Логоритміка» 

 
Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я 

«Здоров’я людини – це стан повного фізичного, духовного та 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та вад». 

Здатність музики активно впливати на нейрофізіологічні процеси в 

організмі людини дозволяє використовувати її як могутній засіб, 

що сприяє оздоровленню, розвитку розумових здібностей, 

духовних якостей, гармонізації психіки. 

Передбачається використання музичних стилів, що мають 

позитивний вплив на організм людини. 

 

Музика стилю «бароко»  сприяє  розвитку пам’яті, концентрації 

уваги, кращого засвоєння навчального матеріалу.  Особливо 

повільна за темпом звучання (Lento, Largo), з режимом 60-64 такти 

на хвилину, найбільше відповідає режиму функціонування 

людської пам’яті і сприяє її зміцненню. Під час слухання такої 

музики мозок входить в особливий стан (альфа-стан), що є 

ідеальним для навчання і запам’ятовування. Будь-яка інша музика 

такого ефекту в експериментах не показала. Відомо, що в одиницю 

часу мозок сприймає 6-9 одиниць (біт) інформації. Саме цей режим 

витриманий в зміні параметрів музики бароко. Слухання музики 

бароко рівнозначне заземленню, оскільки земля має частоту 

коливання  7.2 Гц, - ідентичну частоті в діапазоні стилю бароко.  

      

Композитори: К. Монтеверді, Г. Перселл, Д.Скарлатті, Ж.Люллі, Ж

. Рамо, Д. Фрескобальді, А. Кореллі, Д. Тартіні, А. Вівальді, 

Г. Гендель, Й.С. Бах, Т. Альбіноні. 
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Музика стилю «рококо» рекомендується для зняття розумової 

втоми. Рококо – галантний стиль, який відрізняється вишуканістю, 

легкістю і камерністю. Спокійний тонус і відсутність емоційних 

контрастів, прозора фактура і різноманіття мелізмів гармонізують 

збуджений розум. Музика рококо сприймається як легкий, 

звуковий фон, що не відволікає, не напружує, не перевантажує 

свідомість. Найбільш характерний ефект дають твори у виконанні 

на клавесині.   

Композитори : Ф. Куперен, Ж. Рамо, Л. Дакен, М. Берт. 

 

Музика стилю «класицизм» стимулює розвиток інтелекту, сприяє 

підвищенню ефективності інтелектуальної праці, покращенню 

фізичного здоров’я. 

Стилю класицизм характерна ідеальна рівновага всіх параметрів 

звучності, завдяки чому людина цілісно заглиблюється в процес 

розгортання музики. Тематичні контрасти і зміни звукового 

режиму оптимально скореговані з фізіологічними ритмами. Вони 

дають прекрасне енергетичне живлення для розуму, постійно 

переключаючи увагу, тим самим тримаючи мозок в стані 

активності. Таким чином музика віденського класицизму, що є 

вершиною класичної епохи, сприяє розумовій концентрації, 

покращує увагу, відновлює і стимулює природний ритм біотоків 

головного мозку. 

 Твори Й. Гайдна добре використовувати для наївного дитячого 

сприйняття, Моцарта – для всіх вікових категорій, Бетховена – для 

більш зрілої свідомості. І, разом з тим, всі представники цього 

стилю підкорюються універсальним законам гармонії, що 

передаються на всі психічні рівні людської індивідуальності. У 
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музиці Моцарта розкритий значний терапевтичний сенс: здатність 

покращувати зір, позитивно впливати на серцево-судинну систему 

та покращувати роботу органів травлення. 

Композитори: Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Д. Перголезі, К. 

Глюк. 

 

 

Грегоріанський хорал, знаменний розспів здатний 

пробуджувати глибинний духовний потенціал людини, дарувати 

стан благості, відчуття єдності зі світом, сприяє м’язовій 

релаксації. 

 

Індійські раги 

Індійська музика розвивалась тисячоліттями як ефективна наука 

лікування. Дослідження та результати експериментів мали 

відповідне спрямування. Вона скерована на відновлення 

втраченого ментального балансу, повернення  внутрішнього 

спокою і рівноваги. Раги були створені древніми музикантами для 

заспокоєння розуму, пробудження радості, відновлення сил. 

 

Музика стилю «романтизм»  збагачує емоційну сферу, сприяє 

розвитку душевної чутливості, умінню співпереживати, викликає 

глибокі духовні переживання. 

Композитори: Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Е. Гріг, Й. 

Брамс, І. Штраус, Ф. Ліст, К. Сен-Санс,  П.Чайковський, С. 

Рахманінов, М. Лисенко. 

 

Музика стилю «імпресіонізм» сприяє розвитку творчості та 

фантазії. 
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На відміну від романтизму представники цього стилю прагнуть 

виразити перші враження від об’єкту, а не внутрішні глибинні 

переживання. Музика композиторів-імпресіоністів здатна 

відволікати, знімати напругу, дозволяє отримати насолоду від 

уявного образу. Частіше це картини природи, або стани людської 

душі в єдності з нею. Музика цього стилю здатна розширити межі 

світосприйняття, збагатити взаємини із зовнішнім світом.  

Слухання цієї музики розвиває фантазію, творчу уяву, відчуття 

різних відтінків настрою. 

 Композитори: К. Дебюссі, М. Равель, А. Лядов, М. Чюрльоніс. 

 

Фольклор дарує радість буття,  повертає  до першоджерел, 

пробуджує в душі любов і пошану до свого народу, його 

культурної спадщини. 

Народна музика, що виконується на струнних інструментах, 

покращує процес травлення їжі, тому може бути рекомендована як 

звуковий фон в їдальнях. 

 

Танцювальна музика – марші, дитячі пісні можуть бути  

рекомендовані для емоційного розвантаження учнів після уроків. 

Ця музика розважає, дає радісний настрій, знімає напруження 

м’язів, що позитивно впливає на роботу серцево-судинної та 

нервової систем, знімає відчуття втоми. Корисно танцювати, 

спонтанно рухатися під музику, без усякого ідейно-смислового 

навантаження. 
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною 

шкалою (для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань 

студентів з дисципліни, яка завершується 

екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання 

знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів 

або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. 

Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів 

контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у 

балах та національній шкалі визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 

відповідних дисциплін. 
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