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Кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Данілавічютє Еляна Анатоліївна, 

доцент кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти; 

Бабич Наталія Миколаївна, старший 

викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

«Логопедія» 

 

Змістовий модуль 1. Науково-

теоретичні засади вивчення 

порушень писемного мовлення 

Змістовий модуль 2. Сучасні підходи 

до діагностики та подолання 

порушень писемного мовлення 

Змістовий модуль 3. Порушення 

темпо-ритмічної сторони мовлення 

Змістовий модуль 4. Науково-

теоретичні засади вивчення заїкання 

та сучасні підходи до його подолання 

Курс  4 

Спеціальність(спеціалізація) Корекційна освіта (логопедія)  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Комбінована 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Перші і друге завдання – письмово – 

мах 10 балів за правильну, грамотну, 

розгорнуту відповідь, з наявною 

аргументацію та власною позицією 

студента щодо розглядуваного 

питання. 

Третє завдання – усно – мах 20 балів 

за правильну, розгорнуту відповідь, 

яка на достатньо високому рівні 

презентує сформованість у студента 

професійних компетентностей у 

сфері навчання, виховання і розвитку 

дітей з порушеннями мовлення, 



теоретичну та методичну грамотність 

у підборі завдань, відповідність їх 

змісту визначеній меті діагностичної 

та корекційної роботи. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: Орієнтовний перелік питань 

репродуктивного та аналітичного 

характеру для підготовки до 

екзамену 

1. Охарактеризуйте 

психофізіологічні механізми процесу 

письма. 

2. Охарактеризуйте дисграфії та 

дислексії (причини, механізми, 

симптоматика). 

3. Охарактеризуйте 

психофізіологічні механізми процесу 

читання. 

4. Охарактеризуйте дизорфографії 

(причини, механізми, симптоматика). 

5. Обґрунтуйте причини та 

механізми виникнення дисграфічних та 

дислексичних помилок у дітей із 

молодшого шкільного віку. 

6. Охарактеризуйте та наведіть 

приклади  фонетичних помилок писемного 

мовлення. Обґрунтуйте їх причини та 

механізми. 

7. Охарактеризуйте та наведіть 

приклади лексико-граматичних помилок 

писемного мовлення. 

8. Охарактеризуйте та наведіть 

приклади графічних та оптико-просторових 

помилок писемного мовлення. Обґрунтуйте 

їх причини та механізми. 

9. Наведіть приклади існуючих 

класифікацій дислексії та дисграфії та 

порівняйте їх. 

10. Висвітліть та обґрунтуйте 

передумови формування писемного 

мовлення. 

11. Обґрунтуйте психолого-

педагогічне вивчення дитини з вадами 

писемного мовлення. 

12. Охарактеризуйте особливості 

порушення писемного мовлення у дітей з 

вадами звукової системи мови. 

13. Охарактеризуйте особливості 

порушення писемного мовлення у дітей із 

ЗНМ. 



14. Охарактеризуйте сучасні 

підходи до розуміння механізму 

виникнення заїкання. 

15. Обґрунтуйте клініко-

фізіологічну характеристику заїкання. 

Дайте сучасне визначення терміну 

«заїкання». 

16. Охарактеризуйте особливості 

фізіології заїкання. 

17. Охарактеризуйте симптоматику 

заїкання. Порівняйте заїкання з іншим 

розладами  темпо-ритмічної сторони 

мовлення. 

18. Охарактеризуйте мовленнєві 

судоми (за типологією, за місцем 

локалізації, за силою та ступенем 

виразності). 

19. Розкрийте особливості 

логопедичного обстеження просодики у 

дітей з порушеннями темпо-ритмічної 

сторони мовлення. Наведіть приклади 

завдань з діагностики. 

20. Охарактеризуйте форми заїкання 

відповідно до сучасної класифікації 

розладу. 

21. Охарактеризуйте психологічні 

особливості особистості заїкуватих. 

22. Обґрунтуйте феномен 

фіксованості на ваді при заїканні. 

23. Обґрунтуйте клінічне та 

психолого-педагогічне обстеження 

заїкуватих.  

24. Обґрунтуйте комплексний підхід 

до подолання заїкання.  

25. Охарактеризуйте фактори, що 

впливають на ефективність подолання 

заїкання. 

26. Визначте критерії оцінювання 

мовлення після проведеного курсу 

логопедичних занять з подолання заїкання.  

27. Обґрунтуйте методику 

обстеження стану письма у дітей с 

дисграфією. Наведіть приклади 

діагностичних завдань. 

28. Складіть карту обстеження 

дитини з розладами писемного мовлення. 

Наведіть приклади діагностичних завдань. 

Обґрунтуйте поетапність проведення 

психолого-педагогічного обстеження. 

29. Представте методику 

обстеження немовленнєвих процесів, які 

лежать в основі формування навичок 

письма. Наведіть приклади завдань. 



30. Представте методику вивчення 

операціональних компонентів та 

функціональної бази писемного мовлення. 

31. Розкрийте зміст логопедичної 

роботи, спрямованої  на подолання помилок 

на пропуски та перестановки букв. 

32. Розкрийте зміст логопедичної 

роботи, спрямованої на подолання помилок 

на заміну літер. 

33. Розкрийте зміст логопедичної 

роботи з розвитку фонематичного 

сприймання та фонематичних уявлень у 

дітей з вадами писемного мовлення. 

34. Розкрийте зміст логопедичної 

роботи з розвитку фонематичного слуху, 

враховуючи онтогенетичний принцип його 

формування. 

35. Розкрийте зміст корекційної 

логопедичної роботи, спрямованої на 

подолання порушень читання та письма у 

дітей із ЗНМ. 

36. Розкрийте зміст методики 

формування навичок морфологічного та 

синтаксичного аналізу та синтезу у дітей із 

дисграфією. Наведіть приклади вправ. 

37. Розкрийте зміст методики 

подолання семантичної дислексії. Наведіть 

приклади вправ. 

38. Розкрийте зміст та методику 

роботи з розвитку зорово-просторового 

сприймання уявлень, аналізу та 

сприймання. Наведіть приклади вправ. 

39. Розкрийте зміст методики 

формування навичок звукового та 

складового аналізу та синтезу у дітей з 

вадами писемного мовлення. Наведіть 

приклади вправ. 

40. Наведіть приклади вправ з 

розвитку ручної моторики, як передумови 

формування графічної навички письма. 

41. Розкрийте зміст методики 

проведення корекційної логопедичної 

роботи над наголосом.  

42. Розкрийте шляхи 

пропедевтичної роботи з попередження 

порушень читання і письма у дітей 

старшого дошкільного віку. 

43. Складіть картку обстеження при 

заїканні. Які акценти необхідно зробити під 

час психолого-педагогічного обстеження 

заїкуватих.  

44. Продемонструйте можливі 

варіанти індивідуальної програми  



 


