
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модул: Логопедија) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Вокална терапија и рехабилитација – Сер.втр.4.1. 

Наставник: Рајко М. Јовић, Драган В. Данкуц, Љиљана М. Влашки, Зоран С. Комазец, Слободан М. Митровић, Гордана М. Мумовић, 

Слободан Н. Савовић, Владимир Л. Кљајић, Слободанка Н. Лемајић Комазец, Маја М. Буљчик-Чупић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Фонијатрија 

Циљ предмета 

Oвладавање методама превенцијe, дијагностикe и терапијe поремећаја гласа код деце и одраслих. 

Исход предмета  

Студенти су стекли основна знања о превенцији поремећаја гласа, дијагностици и рехабилитацији гласа, као и знања  о методама и 

техникама које се у рехабилитацији гласа примењују. 

Оспособљени су за примену знања у планирању терапије и примену терапијских метода код особа са поремећајем гласа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Историјат  вокалне терапије и рехабилитације;  2. Глас као звук. Музиколошки аспекти гласа; 3.  Активатор, генератор и резонатор гласа 

и говора; 4.  Самопроцена, субјективна, објективна и компаративна акустичка анализа гласа; 5. Физиолошке основе вокалног тренинга;  6. 

Дефиниција фонопедије и подела фонопедских методa; 7. Неспецифичне методе вокалне терапије и рехабилитације; 8. Специфичне методе 

вокалне терапије рехабилитације гласа; 9. Анализа гласа код функционалних поремећаји гласа. 10. Анализа гласа код хиперкинетских 

поремећаја гласа; 11. Професионални поремећаји гласа; 12.  Анализа гласа код хипокинетских поремећаја; 13. Анализа гласа и говора код 

кортикалних супкортикалних и поремећаја; 14. Анализа гласа и говора код поремећаја горњег мотонеурона; 15. Анализа гласа и говора код 

поремећаја  доњег мотонеурона; 16. Анализа гласа и говора код екстрапирамидалних поремећаја; 17. Анализа гласа и говора код 

церебеларних и мешовитих поремећаја; 18. Анализа гласа код психогених поремећаја гласа; 19. Анализа гласа код мутационих и 

ендокриних поремећаја гласа; 20. Глас пацијената након операције бенигних израштаја гласница; 21. Глас и говор након хирургије тумора 

главе и врата; 22. Глас након конзервацијске хирургије ларинкса; 23. Аларинксна комуникација; 24. Глас и говор деце са расцепом усне и 

непца; 25. Глас деце са хиперкинетском дисфонијом; 26. Глас и говор деце са церебралном парализом; 27. Глас и говор деце оштећаног 

слуха; 28. Функционални и органски узроци поремећаја гутања; 29.  Дијагностика поремећаја гутања.   

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

1. Дефектолошка анамнеза поремећаја глас;. 2. Евалуација респирације, фонације, артикулације, резонанције, мелодије, ритма и прозодије 

гласа и говора; 2.Хигијена гласа; Масажа ларинкса; 3. Интегралне методе вокалне терапије: акцентна и бихеивиорална метода вокалне 

терапије; 4. Усмерене методе вокалне терапије: вокална терапија поремећаја интензитета, висине и боје гласа; 5. Специфичне методе 

рехабилитације гласа; 6. Резонантна вокална метода; 7.  Вокална терапија функционалних поремећаји гласа; 8. Семиоклузивна метода 

вокалне терапије (СОВТЕ); 9. Рехабилитација професионалних поремећаја гласа; 10. Вокалне функционалне вежб; 11.Вокална терапија и 

рехабилитација. психогених поремећаја гласа; 12. Технике олакшане фонације; 13. Вокална терапија поремећаја мутације, компресија 

ларинкса, аудиовизуелна контрола 14. Рехабилитација хиперкинетских поремећаја;  15.Терапија тихим гласом; 16. Вокална терапија 

хипокинетских дисфонија; 17.Лее Силверманова метода вокалне терапије;  18. Рехабилитација  поремећаји гласа након хирургије бенигних 

израштаја гласница; 19. Рехабилитација гласа и говора након хирургије малигних тумора главе и врата; 20. Рехабилитација гласа после 

конзервацијске хирургије малигних тумора ларинкса; 21. Рехабилитација гласа после тоталне ларингектомије; 22. Едукација езофагеалног 

гласа и говора; 23. Едукација трахео-езофагеалног  гласa и говорa; 24. Едукација примене ларингофона 25. Рехабилитација поремећаја 

резонације гласа, рехабилитација гласа и говора деце са расцепом усне и непца; 26. Методе и технике рехабилитације гласа деце;27. 

Рехабилитација поремећаја гутања. 
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Допунска 

- 

Број часова  активне наставе Остали часови 

- Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки рад: 

- 

Методе извођења наставе 

Усмена предавања, видео презентација, рад са пацијентима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 


