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Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна (логопедія) 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Перше завдання (тести) проводиться письмово – за 

кожну правильну відповідь 1 бал, мах 5 балів.  

Друге завдання – письмово – мах 10 балів за 

правильну, грамотну, розгорнуту відповідь, з наявною 

аргументацію та власною позицією студента щодо 

розглядуваного питання. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: Питання до екзамену 

1. Розкрийте поняття раннього  

віку та діагностику розвитку дітей раннього 

віку (основні показники діагностики). 

2. Розкрийте поняття «норма» і «відхилення» в 

розвитку дитини. Опишіть основні ознаки 

ТПМ. 

3. Дайте класифікацію ТПМ та їх коротку 

характеристику. 

4. Охарактеризуйте особливості формування 

мовлення дітей 1 року життя з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

5. Сформулюйте критерії оцінки рівнів розвитку 

мовлення дітей 2 року життя з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

6. Охарактеризуйте особливості формування 

мовлення дітей 3 року життя з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

7. Сформулюйте критерії оцінки рівні розвитку 

мовлення 3 року життя. 

8. Розкрийте зміст роботи з розвитку 

фізіологічного та мовленнєвого дихання при 

заїканні. 

9. Охарактеризуйте поняття «системні порушення 

мовлення» (визначення, класифікація, 

патогенез). 

10.  Розкрийте підґрунтя розвитку мовлення у 

дітей з ТПМ. 

11.  Охарактеризуйте особливості розвитку 

основних психічних функцій у дітей з ТПМ: 

відчуття, сприймання, уваги, пам’яті (наочно-

образної, наочно-дійової, словесно-логічної, 



емоційної), уяви, мислення (наочно-дійового, 

наочно-образного). 

12.  Розкрите значення розвитку грубої та дрібної 

моторики для оволодіння мовленням.  

13. Дайте оцінку вправам з удосконалення 

артикуляції, засвоєння артикуляційних образів 

з використання предметів, іграшок, піктограм. 

Визначте роль та місце «читання з губ» при 

формуванні усного мовлення у дітей з ТПМ 

(при моторній алалії, афазії, заїкуватості тощо). 

14. Розкрийте технології ранньої діагностики та 

корекції ТПМ. 

15. Доведіть важливість формування підґрунтя для 

розвитку мовлення у дітей з ТПМ та розкрийте 

його зміст (розвиток до мовленнєвого 

мислення, наочно-дієвої та образної пам'яті 

тощо). 

16. Розкрийте зміст та методику логопедичної 

роботи з подолання мовленнєвих проблем у 

дітей із сенсорними порушеннями. 

17. Дайте характеристику формування 

звуковимови з використанням 

звуконаслідувань, піктографських зображень. 

18. Доведіть чи спростуйте ефективність 

використання складоритмічних вправ при 

формуванні та автоматизації звуковимови. 

19. Розкрийте методику розвитку словесної пам'яті 

на основі складоритмічних образів 

мовленнєвого потоку (слів, словосполучень, 

фраз, віршів). Здійсніть класифікацію слів за 

побідністю складоритмів- доберіть до 

запронованого слова інших з відповідним 

складоритмом. 

20. Охарактеризуйте особливості обстеження 

слуху та зору у дітей. Розкрийте особливості 

обстеження слуху у немовлят, його значення 

для діагностики розвитку мовлення у дитини та 

інших психічних функцій, зокрема 

сприймання, пам'яті, мислення. 

21. Дайте характеристику дітей з порушеннями 

слуху: глухі діти, слабочуючі, діти які втратили 

слух на пізніх етапах розвитку. Доведіть свої 

уміння розпізнати порушення слуху з поміж 

інших порушень мовлення у дітей (алалія, ЗПР 

тощо). 

22. Дайте характеристику сучасних технологій 

слухопротезування. 

23. Розкрийте особливості розвитку дітей з 

порушеннями зору: сліпі, слабо зорі та діти, які 

втратили зір на пізніх етапах розвитку. 

Охарактеризуйте сучасні корекційні технології. 

24. Розкрийте методики формування звуковимови, 

усного мовлення у дітей з вадами слуху та зору 

та технології оволодіння складоритмом, 

розвитку словесної пам'яті. 

25. Доведіть ефективність методики автоматизації 

звуковимови на основі повторення методик 



 


