


2008 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/ІІ-6305 від 11.12.2008 р.)

Логопедичні висновки

Удосконалення 

артикуляційної моторики

Розвиток

дихальної функції

Удосконалення 

пальчикової моторики

Розвиток фонетико-фонематичної 

складової мовлення

Розвиток мовлення 

в нормальному онтогенезі

Збагачення словника

Формування 

граматичних категорій

Розвиток зв'язного мовлення

Ігри та вправи, віршований та 

ілюстративний матеріал



2009 р.

Корисна логопедична модель 

(авторський патент № 44366)

www.logoped.in.ua



2010 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

Налагодження емоційного 

контакту з дитиною

Удосконалення 

мовленнєвої моторики

Розвиток 

слухового сприймання

Розвиток

розуміння мовлення

Формування 

мовленнєвого наслідування

Ігри та вправи

Віршований та 

ілюстративний матеріал



2010 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/3628-11 від 30.04.2010 р.)

Основні мовленнєві 

порушення 

Запитання батьків –

відповіді 

спеціаліста

Методичні поради

Ігри та вправи

Ранній і дошкільний 

вік, підготовка до 

школи



2011 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

Пояснювальна записка

Організація роботи 

вчителя-логопеда

Характеристика 

мовленнєвого розвитку дітей

Створення 

предметно-розвивального середовища

Особливості 

використання наочності
Методичні рекомендації, 

ігри та вправи

Взаємозв'язок 

логопеда та вихователів

Робота логопеда з батьками

Програма 

корекційного навчання

Робота 

практичного психолога



2011 р.

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

Практичні додатки до 

програмно-методичного 

комплексу

www.logoped.in.ua



2011 р.

Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

Інструкції виготовлення Коментувальне мовлення



www.logoped.in.ua

2011 р.

Тексти для читання

Загадки
Вірші

Поробки



2012 р.

www.logoped.in.ua

Схвалено МОН України 

(лист №1.4/18-Г-228 від 12.04.2011 р.)

Удосконалення 

фонематичних процесів

Збагачення 

словника

Формування правильної звуковимови



Професійна діяльність 

учителя-логопеда.

Науково-теоретичні аспекти

Диференційна діагностика 

мовленнєвих порушень 

у дітей

Дошкільний 

логопедичний пункт

Законодавчо-нормативна 

база роботи 

вчителя-логопеда

Корекційно-розвивальна 

робота у логопедичній групі. 

Змістові аспекти

Ігри та вправи 

для дітей старшого 

дошкільного віку

2013 р.

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-4593 від 28.02.2013 р.)

www.logoped.in.ua



2013 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-18798 від 05.12.2012 р.)

Пояснювальна записка Концептуальні підходи 

до організації ігор-занять

Характеристика 

мовленнєвого розвитку 

дітей

Особливості 

використання наочності

Методичні рекомендації, 

ігри та вправи

Програма 

корекційної роботи 

відповідно до оновленого 

Базового компонента 

дошкільної освіти

Формування 

мовленнєвої 

полікомпетентності



2013 р.

Схвалено МОН України 

(лист № 1.4/18-Г-228 від 12.04.2011 р.)

www.logoped.in.ua

Звукова абетка в малюнках

Звуко-рухова абетка

Формування звуковимови 

в нормальному онтогенезі

Формування 

фонологічного компоненту 

мовленнєвої діяльності

Ілюстративний і 

мовленнєвий матеріал 

із автоматизації та 

диференціації

всіх звуків української мови



2015 р.

Рекомендовано МОН України 

(лист № 750 від 24.06.2014 р.)

Сучасне оновлене 

тлумачення 

загального 

недорозвитку 

мовлення

Мовленнєвий матеріал

www.logoped.in.ua

Система роботи за 

ступенем ускладнення

Віршовані мініатюри зі 

звуконаслідуваннями



www.logoped.in.ua

Рекомендовано 

МОН України

2015 р.

Навчальні та корекційно-розвиткові 

програми для учнів із тяжкими 

порушеннями мовлення (0, 1-10 класи). 

Рекомендовано МОН України 

Видавництво: 

Київ, ДП 

«Укртехінформ»

http://lib.iitta.gov.ua/cgi/st

ats/report/authors/f94c9e0

512530180c11a2180ae3c6

e84/



2016 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6144 від 28.04.2015 р.)

Робота вихователя в 

логопедичній групі

Напрями навчально-

виховної роботи за 

Базовим 

компонентом 

дошкільної освіти

Варіативна та 

інваріантна 

складові освітньо-

виховного процесу

Робота практичного 

психолога в 

логопедичній групі



www.logoped.in.ua

2017 р.

Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 2.1./12-Г-721 від 16.09.2016 р.)

Парціальна 

програма з 

конструювання

Особливості 

конструктивної 

діяльності 

дошкільників

Конспекти занять в 

молодшій, середній, 

старшій групах

Мовленнєвий та 

ілюстративний 

матеріал



www.logoped.in.ua

2017 р.

Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 25.08.2016 р. № 21.1/12-Г-692

Ігри та вправи з 

формування 

правильної 

звуковимови

Розвиток 

фонематичних 

процесів

Удосконалення 

просодичної 

складової мовлення

Нормалізація 

складової структури

Розвиток контролю 

та ймовірного 

прогнозування



www.logoped.in.ua

2018 р.

Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 21.12.2017 р. № 21.1/12-Г-838

Ставай на ноги, 

малюку!

Правда ж, мамо, я 

великий?

Прощавай, садок 

дитячий!

Ось і школа, 

перший клас!

Література та 

електронні ресурси


