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Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання питань репродуктивного 

та аналітичного характеру (максимальна 

кількість балів за кожне виконане завдання – 

10). У відповіді студента оцінюється: 

- ґрунтовність та чіткість викладу інформації; 

- аргументація визначених положень; 

- змістовність та логічність відповіді. 

Критерії оцінювання питань практичного 

характеру (максимальна кількість балів за 

практичне завдання – 10). 

У відповіді студента оцінюється:  

- методична та технологічна грамотність 

добору завдань;  

- зміст та цілі вправ, а також їх відповідність 



умовам, що визначено; 

- обґрунтованість та аргументованість 

методичного вибору. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Питання репродуктивного характеру 

1. Охарактеризуйте акт мовлення з точки 

зору узгодженої роботи системи органів 

(центральної та периферичної частин 

мовленнєвого апарату). 

2. Розкрийте сутність онтогенезу мовлення 

у контексті психомоторного розвитку 

організму дитини. 

3. Розкрийте сутність поняття 

нейродинаміка. Доведіть, що нейродинаміка є 

основою розвитку загальної та мовленнєвої 

моторики. 

4. Продемонструйте взаємозв'язок загальної 

та мовленнєвої моторики в умовах звичайного 

та порушеного розвитку (модель ДЦП). 

5. Визначте роль пластичності та 

компенсації у розвитку організму дитини 

(модель ДЦП). Доведіть, що створення 

позитивних нейродинамічних змін може 

виступати у якості основи компенсації. 

6. Дайте визначення поняття дизартрія 

(анартрія). Розкрийте причини виникнення, 

механізм та симптоматику зазначеного 

мовленнєвого розладу. 

7. Охарактеризуйте ступені прояву та 

різновиди неврологічної патології як основи 

виникнення дизартрії. 

8. Складіть модель загальної структури 

дефекту при дизартрії. 

9. Охарактеризуйте сучасні класифікації 

дизартрії, визначте принципи, на основі яких 

ґрунтується кожна з них. Назвіть форми 

дизартрій, які входять до складу кожної з 

класифікацій. 

10. Розкрийте сутність кваліфікації дизартрії 

на основі принципу локалізації мозкового 

ураження. Назвіть форми дизартрій, що 

виділяють у контексті названої класифікації, 

зазначаючи нейрофізіологічний механізм 

порушення. 

11. Розкрийте сутність кваліфікації дизартрії 

на основі синдромологічного підходу. Назвіть 



форми дизартрій, що виділяють у контексті 

названої класифікації, співвідносячи 

порушення мовленнєвої та загальної моторики. 

12. Охарактеризуйте бульбарну форму 

дизартрії: визначте нейрофізіологічний 

механізм порушення, специфіку моторних 

розладів, особливості мовлення. 

13. Охарактеризуйте псевдобульбарну форму 

дизартрії: визначте нейрофізіологічний 

механізм порушення, специфіку моторних 

розладів, особливості мовлення. 

14. Охарактеризуйте екстрапірамідну форму 

дизартрії: визначте нейрофізіологічний 

механізм порушення, специфіку моторних 

розладів, особливості мовлення. 

15. Охарактеризуйте коркову форму 

дизартрії: визначте нейрофізіологічний 

механізм порушення, специфіку моторних 

розладів, особливості мовлення. 

16. Охарактеризуйте мозочкову форму 

дизартрії: визначте нейрофізіологічний 

механізм порушення, специфіку моторних 

розладів, особливості мовлення. 

17. Охарактеризуйте спастико-паретичну 

форму дизартрії, співвідносячи порушення 

мовленнєвої та загальної моторики. 

18.  Охарактеризуйте спастико-ригідну 

форму дизартрії, співвідносячи порушення 

мовленнєвої та загальної моторики. 

19. Охарактеризуйте гіперкінетичну форму 

дизартрії, співвідносячи порушення 

мовленнєвої та загальної моторики. 

20. Охарактеризуйте атактичну форму 

дизартрії, співвідносячи порушення 

мовленнєвої та загальної моторики. 

21. Назвіть найбільш важливі моменти 

дитячого онтогенезу мовлення. Обґрунтуйте 

їхню важливість з точки зору зв'язку загальної 

та мовленнєвої моторики. 

22. Назвіть основні м'язи, що беруть участь у 

процесі реалізації мовлення. Обґрунтуйте 

послідовність включення м'язів до загального 

алгоритму функціонування при виконанні 

будь-якої мовленнєвої дії. 

23. Поясніть причину взаємозв'язку 

мовленнєвої моторики та моторики пальців 

рук. Наведіть приклади такого взаємозв'язку. 



24. Дайте визначення ДЦП. Опишіть 

механізм порушень при ДЦП та назвіть 

особливості порушення мовлення. 

25. Назвіть типи уражень опорно-рухового 

апарату при ДЦП. Охарактеризуйте специфіку 

порушень при кожному з них, підкріплюючи 

відповідь відповідним схематичним малюнком. 

26. Заповніть таблицю відповідними типами 

неврологічних порушень, на тлі яких виникає 

дизартрія:  

Легкий 

ступінь 

Середній 

ступінь 

Тяжкий 

ступінь 

 

27. Назвіть форми психогенно-обумовлених 

патологічних відхилень особистості у дітей та 

підлітків із ДЦП. Охарактеризуйте кожну з 

них. 

28. Здійсніть короткий огляд проблеми 

вивчення дизартрії в теорії та практиці 

логопедії. 

29. Назвіть основні види голосу з точки 

зору механізму їх утворення. Охарактеризуйте 

кожний з них. 

30. Розкрийте особливості сучасної 

класифікації порушень голосу за ступенем 

розладу. 

31. Розкрийте сутність поняття «голос». 

Обґрунтуйте акустичні властивості голосу.  

32. Обґрунтуйте механізм 

голосоутворення в нормі та при патологічних 

змінах.  

33. Охарактеризуйте вікові особливості 

голосу.  

34.  Розкрийте основні аспекти сучасної 

класифікації порушень голосу. 

35.  Охарактеризуйте стан голосової функції 

при різних видах дизартрії. 

36. Охарактеризуйте стан голосової функції 

при фонастенії. 

37.  Охарактеризуйте стан голосової функції 

при закритій ринофонії. 

38. Охарактеризуйте стан голосової функції 

при відкритій ринофонії. 
 

Питання аналітичного характеру 

39. Проаналізуйте загальний алгоритм 

обстеження (періоди домовленнєвого та 



мовленнєвого розвитку) при дизартрії. 

40. Обґрунтуйте зміст та послідовність 

вивчення анамнестичних даних під час 

діагностики дизартричних порушень. 

41. Визначте зміст та послідовність 

обстеження артикуляційного апарату, мімічної 

мускулатури. 

42. Визначте зміст та послідовність 

обстеження звуковимови, лексико-

граматичного ладу мовлення із зазначенням їх 

особливостей розвитку при дизартрії.  

43. Обґрунтуйте доцільність використання 

алгоритму діагностики просодичних 

компонентів мовлення із зазначенням їх 

особливостей розвитку при дизартрії.  

44. Розкрийте алгоритм діагностики 

фонематичних процесів із зазначенням їх 

особливостей розвитку при дизартрії. 

45. Визначте алгоритм кваліфікації 

порушень письма та читання. Наведіть 

приклади завдань, метою яких є визначення 

конкретних порушень. 

46. Доведіть необхідність виявлення легких 

дизартричних розладів. Наведіть приклади 

найбільш показових діагностичних завдань. 

47. Визначте сутність діагностики стану 

сформованості моторики та назвіть 

компоненти, що складають її зміст. Наведіть 

приклади діагностичних завдань. 

48. Визначте сутність діагностики стану 

сформованості динамічного праксису. Наведіть 

приклади діагностичних завдань. 

49. Проаналізуйте сутність діагностики 

стану сформованості просторового, 

конструктивного праксису. Наведіть приклади 

діагностичних завдань. 

50. Визначте сутність діагностики стану 

сформованості праксису пози руки. Наведіть 

приклади діагностичних завдань.  

51. Доведіть необхідність і визначте сутність 

вивчення психомоторного профілю та відчуття 

ритму. Наведіть приклади діагностичних 

завдань. 

52. Визначте сутність вивчення специфіки 

розвитку пізнавальних процесів у осіб із 

дизартрією. Назвіть конкретні методики 

діагностики.  



53. Визначте сутність виявлення специфіки 

розвитку емоційно-вольової сфери в осіб із 

дизартрією. Назвіть конкретні методики 

діагностики. 

54. Визначте сутність вивчення специфіки 

формування особистості осіб із дизартрією. 

Назвіть конкретні методики діагностики. 

55. Визначте сутність прийомів ранньої 

діагностики дизартрії. Назвіть показові 

відомості, які необхідно отримати зі слів 

рідних дитини під час збору анамнезу. 

56. Визначте послідовність організації 

діагностики рухливості губ. Назвіть конкретні 

вправи, що дозволяють отримати об'єктивні 

відомості стосовно специфіки порушень. 

Наведіть приклади порушень.  

57. Визначте послідовність організації 

діагностики рухливості нижньої щелепи. 

Назвіть конкретні вправи, що дозволяють 

отримати об'єктивні відомості стосовно 

специфіки порушень. Наведіть приклади 

порушень. 

58. Визначте послідовність організації 

діагностики рухової функції язика. Назвіть 

конкретні вправи, що дозволяють отримати 

об'єктивні відомості стосовно специфіки 

порушень. Наведіть приклади порушень. 

59. Доведіть необхідність застосування і 

розкрийте сутність функціональних проб за 

О.М. Мастюковою. Опишіть технологію їхньої 

подачі та особливості тлумачення результатів 

їхнього виконання. 

60. Визначте послідовність організації 

діагностики рухової функції м'язів щік. Назвіть 

конкретні вправи, що дозволяють отримати 

об'єктивні відомості стосовно специфіки 

порушень. Наведіть приклади порушень. 

61. Розкрийте сутність організації 

діагностики символічного праксису. Назвіть 

конкретні вправи, що дозволяють отримати 

об'єктивні відомості стосовно специфіки 

порушень. Наведіть приклади порушень.  

62. Розкрийте сутність нейропсихологічної 

методики діагностики рухів та праксису, яка 

була розроблена О.Р. Лурією та модифікована 

Т.В. Ахутіною. Назвіть конкретні вправи, що 

дозволяють отримати об'єктивні відомості 



стосовно специфіки порушень. Наведіть 

приклади порушень. 

63. Розкрийте сутність методик обстеження 

фонематичних процесів Р.І. Лалаєвої (1994), 

Л.В. Лопатіної, Н.В. Серебрякової (2001); Е.Ф. 

Архіпової (2006). Назвіть конкретні вправи, що 

дозволяють отримати об'єктивні відомості 

стосовно специфіки порушень. Наведіть 

приклади порушень. 

64. Розкрийте сутність проб Хеда. Опишіть 

технологію їхньої подачі та особливості 

тлумачення результатів їхнього виконання. 

65. Розкрийте сутність вивчення ритмічного 

почуття. Назвіть сучасні методики, розкрийте 

їх сутність, наведіть приклади конкретних 

завдань. 

66. Розкрийте сутність вивчення 

реципроктної координації. Назвіть сучасну 

методику, розкрийте їх сутність, наведіть 

приклад. 

67.  Проаналізуйте загальний алгоритм 

обстеження голосової функції. 

68. Розкрийте особливості клінічного 

обстеження голосу. Складіть схему обстеження 

голосу. Наведіть приклади суб’єктивних та 

об’єктивних методів дослідження. 

69. Розкрийте особливості логопедичного 

обстеження голосу. Складіть карту обстеження 

та наведіть приклади завдань з діагностики. 

Питання, що спрямовані на перевірку 

практичного застосування знань з предмета 

70. Назвіть технології нормалізації м’язового 

тонусу. Наведіть приклади відповідних 

корекційних завдань. 

71. Охарактеризуйте технології розвитку 

моторики артикуляційного апарату та пальців 

рук, дихальної функції та голосу. Складіть 

план заняття з використанням відповідних 

корекційних завдань.  

72. Складіть послідовний план-схему 

формування просодичної сторони мовлення 

при дизартрії з наведенням конкретних 

прикладів. Визначте місце завдань з 

формування просодики у контексті окремого 

логопедичного заняття. 

73. Складіть послідовний план-схему 

формування фонетичної, лексико-граматичної 



сторін мовлення при дизартрії з наведенням 

конкретних прикладів. Визначте специфіку 

корекційної роботи, яка спрямована на 

моделювання зазначених сторін мовлення. 

74. Обґрунтуйте необхідність формування 

сенсорних та психічних функцій при дизартрії. 

Складіть корекційну модель їхнього 

формування з наведенням конкретних 

прикладів.  

75. Складіть загальну модель логопедичного 

заняття, яка відображає його структуру та 

зміст, що спрямовані на подолання дизартрії. 

Обґрунтуйте доречність наведеної 

послідовності структурних компонентів.  

76. Розкрийте зміст, назвіть методи та 

прийоми логокорекційної роботи з усунення 

легких дизартричних розладів. Наведіть 

приклади відповідних корекційних завдань. 

77. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

подолання гіперсалівації. Наведіть приклади 

відповідних корекційних завдань. 

78. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

гальмування гіперкінезів. Наведіть приклади 

відповідних корекційних завдань. 

79. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

нормалізацію м'язового тонусу. Наведіть 

приклади відповідних корекційних завдань.  

80. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

розвиток дихання. Наведіть приклади 

відповідних корекційних завдань у необхідній 

послідовності. 

81. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

розвиток артикуляційної моторики. Наведіть 

приклади відповідних корекційних завдань у 

необхідній послідовності.  

82. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

розвиток рухів кисті руки. Наведіть приклади 

відповідних корекційних завдань у необхідній 

послідовності.  

83. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 



розвиток ритмізації загальної та дрібної 

моторики. Наведіть приклади відповідних 

корекційних завдань у необхідній 

послідовності.  

84. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

розвиток міміки обличчя. Наведіть приклади 

відповідних корекційних завдань у необхідній 

послідовності.  

85. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка базується на 

невербальних засобах комунікації. Наведіть 

приклади відповідних корекційних завдань у 

необхідній послідовності. 

86. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка спрямована на 

сенсорне виховання в умовах дизартрії. 

Наведіть приклади відповідних корекційних 

завдань у необхідній послідовності. 

87. Розкрийте сутність стратегії 

логопедичного впливу, яка передбачає 

застосування каліграфотерапії в умовах 

дизартрії. Наведіть приклади відповідних 

корекційних завдань у необхідній 

послідовності. 

88. Розкрийте сутність стратегії 

психологічного впливу та соціальної адаптації. 

Наведіть приклади відповідних корекційних 

прийомів у необхідній послідовності. 

89. Розкрийте сутність сучасних психотехнік 

роботи з особами, які мають дизартричні 

розлади. Наведіть приклади відповідних 

корекційних прийомів у необхідній 

послідовності. 

90. Складіть план-конспект заняття роботи з 

дитиною дошкільного віку, яка має мозочкову 

форму дизартрії. Наведіть приклади 

відповідних корекційних прийомів у 

необхідній послідовності. 

91. Складіть план-конспект заняття роботи з 

дитиною дошкільного віку, яка має 

псевдобульбарну форму дизартрії. Наведіть 

приклади відповідних корекційних прийомів у 

необхідній послідовності. 

92. Складіть план-конспект заняття роботи з 

дитиною дошкільного віку, яка має 

екстрапірамідну форму дизартрії. Наведіть  



 


