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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 практичного завдання 

Максимальна кількість балів за практичне 

завдання 20. 

У відповіді студента оцінюється: 

- методична та технологічна грамотність у 

підборі завдань; 

- зміст та цілі запропонованих вправ і чи 

відповідають вони визначеним умовам; 

- обґрунтованість та аргументованість 

методичного вибору. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Охарактеризуйте етап автоматизації звуків та 

репрезентуйте вимоги до вербального матеріалу, що 

використовується. Проаналізуйте послідовність подачі 

вербального матеріалу та поясніть, чим вона обумовлена. 

2. Охарактеризуйте зміст логопедичного обстеження. 

Обґрунтуйте необхідність аналізу результатів діагностики стану 

сформованості мовленнєвої функції. 

3. Проаналізуйте систему становлення наукової думки з 

точки зору історії накопичення практичного досвіду визначення 

мовленнєвих порушень. 

4. Дайте акустико-артикуляційну характеристику 

задньоязикових звуків (к, ґ, х) і глоткового (г) та розкрийте 

механізм їх утворення. Наведіть приклади їхніх порушень. 

5. Продемонструйте взаємозв'язок порушень звуковимови, 

якості опанування грамоти та особистості дитини. 



6. Дайте акустико-артикуляційну характеристику свистячих 

звуків (с; с’; з; з’) та розкрийте механізм їх утворення. Наведіть 

приклади їхніх порушень. 

7. Розкрийте специфіку планування роботи, спрямованої на 

подолання недоліків вимови двох та більшої кількості фонем. 

Доведіть правомірність саме такої стратегії організації 

корекційного впливу. 

8. Розкрийте сутність класифікації дислалії відповідно до 

кількісних та якісних проявів дефекту звуковимови. Доведіть, що 

аналіз таких проявів є необхідним для складання адекватної 

програми корекційного впливу. 

9. Дайте акустико-артикуляційну характеристику шиплячих 

звуків (ш; ж; ч; щ) та розкрийте механізм їх утворення. Наведіть 

приклади їхніх порушень. 

10. Охарактеризуйте етап диференціації звуків та 

репрезентуйте вимоги до вербального матеріалу, що 

використовується. Проаналізуйте послідовність подачі 

вербального матеріалу та поясніть, чим вона обумовлена.  

11. Дайте акустико-артикуляційну характеристику сонорних 

звуків (носових: м, н, н’; ротових: й, л, л’, р, р’) та розкрийте 

механізм їх утворення. Наведіть приклади їхніх порушень. 

12. Охарактеризуйте вправи на розвиток дихання, вкажіть мету 

їх використання. Наведіть приклади відповідно до постановки 

певних звуків. 

13. Розкрийте послідовність виправлення неправильної вимови 

фонем у випадках складного порушення звуковимови. Доведіть 

правомірність репрезентованої послідовності. 

14. Охарактеризуйте дислалію з точки зору порушень, що 

мають різну природу. 

15. Охарактеризуйте систему логопедичного впливу при 

функціональній та органічній дислалії. Зробіть порівняльну 

характеристику та обґрунтуйте необхідність диференційованого 

ставлення. 

16. Охарактеризуйте статичні вправи, вкажіть мету їх 

використання. Наведіть приклади відповідно до постановки 

певних звуків. 

17. Охарактеризуйте підготовчий етап корекційного впливу. 

Визначте мету корекції на даному етапі та шляхи її досягнення.  

18. Розкрийте сутність класифікації дислалії відповідно до 

механізмів її виникнення. Доведіть, що визначення механізму її 

виникнення є важливою складовою програми корекційного впливу. 

19. Охарактеризуйте етап постановки звуків та розкрийте 

сутність кожного зі способів, що складають зміст даного етапу. 

Проаналізуйте доречність використання кожного зі способів 

відповідно до характеру порушення. 

20. Охарактеризуйте процедуру обстеження артикуляційного 

апарату. Проаналізуйте послідовність подачі вербального 

матеріалу та поясніть, чим вона обумовлена. 

21. Розкрийте особливості прояву мовленнєвого порушення в 

різних вікових групах дітей. Доведіть важливість врахування 



вказаних особливостей для мовленнєвого розвитку. 

22. Охарактеризуйте динамічні вправи, вкажіть мету їх 

використання. Наведіть приклади відповідно до постановки 

певних звуків. 

Питання аналітичного характеру: 

1. Розкрийте сутність організації діагностики фонематичних 

процесів. Назвіть конкретні вправи, що дозволяють отримати 

об'єктивні відомості стосовно специфіки порушень. Наведіть 

приклади порушень. 

2. Визначте зміст та послідовність обстеження 

артикуляційного апарату, мімічної мускулатури. 

3. Визначте послідовність організації діагностики рухомості 

артикуляційного апарату. Назвіть конкретні вправи, що 

дозволяють отримати об'єктивні відомості стосовно специфіки 

порушень. Наведіть приклади порушень. 

4. Назвіть типові недоліки вимови свистячих та шиплячих 

звуків. Охарактеризуйте процедуру діагностики, що дозволяє 

дійти правильного висновку стосовно особливостей вимови. 

5. Назвіть типові недоліки вимови сонорних звуків. 

Охарактеризуйте процедуру діагностики, що дозволяє дійти 

правильного висновку стосовно особливостей вимови. 

6. Визначте алгоритм кваліфікації порушень вимови. 

Наведіть приклади завдань, метою яких є визначення конкретних 

порушень. 

7. Дайте визначення поняття «сигматизм». Визначте 

послідовність організації діагностики. Назвіть конкретні вправи, 

що дозволяють отримати об'єктивні відомості стосовно специфіки 

порушень. Наведіть приклади порушень. 

8. Розкрийте сутність організації діагностики звуковимови. 

Назвіть конкретні вправи, що дозволяють отримати об'єктивні 

відомості стосовно специфіки порушень. Наведіть приклади 

порушень. 

9. Репрезентуйте діагностичну процедуру, в результаті якої 

стає можливим визначення наявності дефектів оглушення і 

одзвінчення приголосних звуків.  

10. Розкрийте загальний алгоритм обстеження при дислалії. 

11. Дайте визначення поняття «мономорфна дислалія». 

Презентуйте діагностичну процедуру, результатом якої стає такий 

діагноз. 

12. Розкрийте сутність організації діагностики з метою 

визначення сенсорного або моторного характеру дислалії. Назвіть 

конкретні вправи, що дозволяють отримати об'єктивні відомості 

стосовно механізму порушень. Наведіть приклади порушень. 

13. Охарактеризуйте специфіку розладів при функціональній 

дислалії, визначте форми відповідно до порушення 

психофізіологічного механізму, опишіть симптоматику. Наведіть 

приклади найбільш показових діагностичних завдань при її 

визначенні. 

14. Охарактеризуйте процедуру діагностики, що дозволяє 

дійти правильного висновку стосовно особливостей вимови за 



типом пом’якшення. 

15. Охарактеризуйте специфіку розладів при артикуляторно-

фонематичній дислалії. Наведіть приклади найбільш показових 

діагностичних завдань при її визначенні. 

16. Охарактеризуйте специфіку розладів при акустико-

фонематичній дислалії. Наведіть приклади найбільш показових 

діагностичних завдань при її визначенні. 

17. Дайте визначення поняття «поліморфна дислалія». 

Презентуйте діагностичну процедуру, результатом якої стає такий 

діагноз. 

18. Визначте сутність прийомів обстеження звуковимови. 

Назвіть показові відомості, які необхідно отримати зі слів рідних 

дитини під час збору анамнезу. 

19. Визначте зміст та послідовність вивчення анамнестичних 

даних під час діагностики дислалічних порушень. 

20. Охарактеризуйте специфіку розладів при органічній 

дислалії, визначте форми відповідно до порушення 

психофізіологічного механізму, опишіть симптоматику. Наведіть 

приклади найбільш показових діагностичних завдань при її 

визначенні. 

21. Визначте сутність психолінгвістичного підходу та 

розтлумачте його значення для організації процедури обстеження. 

Наведіть приклади доречності використання даного підходу та 

назвіть його переваги. 

22. Визначте сутність діагностики стану сформованості 

артикуляційної моторики та назвіть компоненти, що складають її 

зміст. Наведіть приклади діагностичних завдань. 

23. Охарактеризуйте специфіку розладів при артикуляторно-

фонетичній дислалії. Наведіть приклади найбільш показових 

діагностичних завдань при її визначенні. 

Питання практичного характеру: 

1. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка 

спрямована на подолання недоліків вимови африкатів. Наведіть 

приклади відповідних корекційних завдань. 

2. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною 

дошкільного віку, яка має вади одзвінчення. Наведіть приклади 

відповідних корекційних прийомів у необхідній послідовності. 

3. Дайте акустико-артикуляційну характеристику африкатів 

(ц; ц’; дз; дз’; ч; дж) та розкрийте механізм їх утворення. Наведіть 

приклади їхніх порушень. 

4. Складіть послідовний план-схему формування голосних 

звуків (а; о; у; е; и; і), спираючись на їхню артикуляційно-

акустичну характеристику. 

5. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною 

дошкільного віку, яка має увулярний ротацизм. Наведіть 

приклади відповідних корекційних прийомів у необхідній 

послідовності. 

6. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу у 

процесі долання міжзубного сигматизму. Наведіть приклади 

відповідних корекційних прийомів у необхідній послідовності. 

7. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу у 

процесі долання порушень вимови сонорних звуків. Наведіть 



приклади відповідних корекційних прийомів у необхідній 

послідовності. 

8. Розкрийте зміст, назвіть методи та прийоми 

логокорекційної роботи з усунення дислалічних розладів. 

Наведіть приклади відповідних корекційних завдань. 

9. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка 

передбачає подолання сигматизму. Наведіть приклади 

відповідних корекційних завдань у необхідній послідовності. 

10. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною 

дошкільного віку, яка має ламбдацизм (за типом заміни на звук 

[w]). Наведіть приклади відповідних корекційних прийомів у 

необхідній послідовності. 

11. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка 

спрямована на долання дефектів оглушення і одзвінчення 

приголосних звуків. Наведіть приклади відповідних корекційних 

завдань у необхідній послідовності 

12. Охарактеризуйте основні етапи роботи з метою 

виправлення неправильної звуковимови. Наведіть приклади 

відповідних завдань, що складають зміст роботи на кожному з 

етапів корекції. 

13. Назвіть основні етапи роботи корекції неправильної 

вимови одного зі свистячих звуків. Складіть модель логопедичної 

роботи, що спрямована на подолання зазначеної вади. 

14. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною 

дошкільного віку, яка має вади оглушення. Наведіть приклади 

відповідних корекційних прийомів у необхідній послідовності. 

15. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка 

спрямована на подолання недоліків вимови сонорних звуків. 

Наведіть приклади відповідних корекційних завдань. 

16. Складіть план-конспект заняття роботи з дитиною 

дошкільного віку, яка має пом’якшення приголосних звуків.  

17. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка 

спрямована на подолання недоліків вимови шиплячих звуків. 

Наведіть приклади відповідних корекційних завдань. 

18. Розкрийте сутність стратегії логопедичного впливу, яка 

спрямована на подолання недоліків вимови свистячих звуків. 

Наведіть приклади відповідних корекційних завдань. 

19. Назвіть основні етапи роботи корекції неправильної 

вимови одного з шиплячих звуків. Складіть модель логопедичної 

роботи, що спрямована на подолання зазначеної вади. 

20. Складіть загальну модель логопедичного заняття, яка 

відображає його структуру та зміст, що спрямовані на подолання 

дислалії. Обґрунтуйте доречність наведеної послідовності 

структурних компонентів. 

21. Розкрийте алгоритм діагностики фонематичних процесів із 

зазначенням їх особливостей розвитку при дислалії.Розкрийте 

структуру логопедичних занять при дислалії. Визначте місце 

вербального матеріалу, ігор, наочності, технічних засобів 

навчання, ритміки у контексті логопедичного заняття. Наведіть 

приклади використання на різних етапах роботи. 

22. Дайте визначення поняття дислалія. Розкрийте причини 

виникнення, механізм та симптоматику зазначеного мовленнєвого 

розладу. 

23. Охарактеризуйте види недоліків вимови голосних звуків. 

Складіть послідовний план-схему формування правильної 

звуковимови звука [у]. Визначте специфіку корекційної роботи,  



 

 


