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На протязі навчального року  корекційна робота 
була направлена на реалізацію наступних 

завдань:

- - Діагностична діяльність.
 - Складнання індивідууальних корекційно-компенсаторних 

планів роботи з кожною дитиною.
 - Визначення доцільних форм взаємодії з дитиною, видів 

корекційно-розвивальної роботи.
 - Корекційна робота з виправлення порушень усного  

мовлення.
 - Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення 

родини до активної практичної співпраці.
 - Аналіз результативності роботи, визначення динаміки 

розвитку дитини. 
 - Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.
 - Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.



Склад логопедичної 
групи

 Фонетико – фонематичний 
недорозвиток мовлення – 7 дітей

Загальний недорозвиток мовлення –
6 дитини



Документація  відповідає  «Інструкції про ділову 
документацію у дошкільних закладах»,включає :
 перспективний план корекційно-відновлюваної роботи ;
 книгу обліку дітей із зазначенням діагнозу;
 картки мовленнєвого розвитку;
 індивідуальна картки стану здоров’я і розвитку дитини;
 плани індивідуальної роботи та занять у підгрупах;
 книгу аналізу результативності інд. корекц.-відновл. роботи ;
 витяги з протоколів діагностичного засідання ПМПК;
 книгу взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями ;
 журнал щоденного відвідування дітей;
 журнал обліку  дітей;
 індивідуальні зошити дітей для домашніх завдань;
 графік роботи вчителя-логопеда;
 звіти вчителя-логопеда за результатами корекційної роботи.



Зміст корекційно-розвиваючої роботи:
 вироблення і вправляння рухів артикуляційних органів;
 підготовка артикуляційного укладу  до постановки звуків;
 визначення послідовністі постановки звуків від характеру 

мовленнєвих порушень;
 робота над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 постановка звуку (різними прийомами та методами);
 закріплення поставленого звуку у складах;
 автоматизація поставлених  звуків у словах, фразах, 

реченнях, словосполученнях, зв'язному мовленні;
 проведення диференціації звуків;
 відпрацювання граматичних форм.



З педагогічним колективом було 
проведено  заходи:

Консультацію для вихователів за темою : 
«Використання прийомів мнемотехніки в розвитку зв’язного 
мовлення дошкільників».

Семінар - практикум за темою:   
«Використання матеріалу на зоровий гнозис при формуванні 
словотворення у старших дошкільників»                    

Школа молодого вихователя.  Консультацію за темою:
«Використання фікультхвилинок в корекційній роботі». 



Аналіз корекційно-розвиваючої роботи:
Дрібна моторика

Вересень Травень

Низький рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Високий рівень
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Аналіз корекційно-розвиваючої роботи:

Вересень Травень

Низький рівень
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Зв'язне мовлення



Аналіз корекційно-розвиваючої роботи:

Травень

Лексика  

Вересень

Низький рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Високий рівень



Аналіз корекційно-розвиваючої роботи:

Вересень

Граматика  

Травень

Низький рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Високий рівень


