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2 академічні години 

Максимальна 

кількість балів: 

40 балів 

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 практичного завдання 

Максимальна кількість балів за практичне 

завдання 20. 

У відповіді студента оцінюється: 

- відповідь студента сформульована на основі наявності  психологічних 

знань з означеної проблематики; 

- наявний авторський творчий підхід до викладу матеріалу; 

- матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

обгрунтованістю. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

 

- 

Орієнтовний перелік 

питань: 

 

 

 

Модуль І. Спеціальна психологія 

Питання репродуктивного рівня 

1. Поясніть сутність спеціальної психології, предмет та задачі 

2. Опишіть принципи спеціальної психології. 

3. Опишіть методи спеціальної психології. 

4. Опишіть загальні та специфічні особливості відхилень розвитку. 

5. Дайте класифікацію порушень психічного розвитку. 

6. Назвіть базові діагностичні критерії розладів аутистичного спектра. 

7. Дайте класифікацію порушень слуху. 

8. Опишіть класифікацію дітей із ЗПР (за К.С.Лубовською). 



9. Дайте класифікацію порушень зору. 

10. Опишіть основні форми ДЦП. 

 

Питання аналітичного рівня 

1. Проаналізуйте чинники порушень психічного розвитку. 

2. Проаналізуйте взаємозв’язок спеціальної психології з іншими 

науками.  

3. Проаналізуйте феномен депривації, як причину та наслідок 

порушення розвитку. 

4. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

порушеннями слуху. 

5. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

ДЦП. 

6. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

порушеннями зору. 

7. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

порушеннями розумового розвитку. 

8. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

розладами аутистичного спектра. 

9. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей із 

затримкою психічного розвитку. 

10. Проаналізуйте концепції та теорії інвалідизації. 

 

Питання практичного характеру 

1. Побудуйте схему порушень розвитку (за Л.С. Виготським). Наведіть 

приклад порушення розвитку за цією схемою.  

2. Наведіть приклади  «компенсації», «корекції» та «реабілітації», що 

можливі при порушеннях зору. 

3. Наведіть приклади  «компенсації», «корекції» та «реабілітації», що 

можливі при порушеннях слуху. 

4. Наведіть приклади  «компенсації», «корекції» та «реабілітації», що 

можливі при порушеннях опорно-рухового апарату. 

5. Проаналізуйте психологічну структуру та тип порушеного розвитку 

дитини, що подано у прикладі. Хлопчик, 5 років: розвиток емоційно-вольової 

сфери не відповідає віковій нормі, навички самообслуговування сформовані 

частково;  труднощі в імітації рухів дорослого, стереотипні повторювані 

рухи; пізнавальні процеси сформовані частково, порушене сприймання часу і 

простору, знижена увага; мовлення відсутнє; не контактує з іншими дітьми; 

зміни середовища або діяльності викликають емоційні вибухи; відсутня 

ігрова діяльність з іншими дітьми, гра монотонна, кидання і вертіння 

предметів. 

6. Проаналізуйте психологічну структуру та тип порушеного розвитку 

дитини, що подано у прикладі. Дівчинка, 7 років: розвиток емоційно-

вольової сфери не відповідає віку, упертість, негативізм; з однолітками не 

контактує, грається з дітьми молодшого віку; труднощі із засвоєнням нового 

учбового матеріалу; розвиток моторики відбувається із затримкою; рівень 

розвитку пізнавальних процесів відповідає рівню дитини-дошкільника, 

інтелект – 85 балів IQ.    

7. Проаналізуйте психологічну структуру та тип порушеного розвитку 

дитини, що подано у прикладі. Хлопчик, 9 років: фізичний розвиток 

відбувається із затримкою; мислення конкретне, ситуативне, прив'язане до 

побутового оточення, інтелект – 60 балів IQ; за три роки навчання учень 

опанував прямим і зворотним рахунком в межах 10, записує і вирішує 



приклади на додавання і віднімання в межах 10, порівнює числа за 

допомогою педагога; хлопчик схильний до асоціальних проявів.   

  

Модуль ІІ. Логопсихологія 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Розкрийте психофізіологічні основи логопсихології (І.Павлов, 

О.Лурія, О.Хомська, Л.Цвєткова, А.Семенович, Н.Бернштейн та інші). 

2. Розкрийте лінгвістичні основи логопсихології (К.Бюлер, А.Потебня та 

інші). 

3. Розкрийте концепцію мовлення як базової вищої психічної функції 

(Л.Виготський). 

4. Розкрийте концепцію внутрішньої картини мовленнєвого 

дефекту (О.Р.Лурія, В.Ніколаєва, Л.Виготський). 

5. Розкрийте теорію нормального та порушеного розвитку. 

6. Розкрийте концепцію системно-структурної організації когнітивних, 

мовленнєвих і мовних функцій при первинному недорозвитку мовлення у 

дітей (О.М.Корнєв). 

7. Розкрийте типи комунікативної діяльності дітей з ТПМ. 

8. Розкрийте дослідження уяви та її специфіку при порушеннях 

мовлення. 

9. Розкрийте дослідження самооцінки у дітей з ТПМ. 

10. Розкрийте дослідження уваги та її специфіку при порушеннях 

мовлення. 

 

Питання аналітичного характеру: 

11. Охарактеризуйте особливості пам’яті при порушеннях мовлення. 

12. Охарактеризуйте особливості мисленнєвої діяльності при порушеннях 

мовлення.  

13. Охарактеризуйте поведінкові особливості дітей з ТПМ. 

14. Охарактеризуйте особливості мотиваційної сфери у дітей з ТПМ. 

15. Охарактеризуйте особливості емоційної сфери у дітей з ТПМ. 

16. Охарактеризуйте особливості вольової сфери дітей з ТПМ. 

17. Охарактеризуйте міжособистісні стосунки в групах дітей із 

мовленнєвими порушеннями. 

18. Охарактеризуйте міжособистісні сімейні стосунки у сім'ях, що 

виховують дітей із ТПМ 

19. Охарактеризуйте особливості ігрової діяльності у дітей з ТПМ. 

20. Охарактеризуйте особливості навчальної діяльності у дітей з ТПМ. 

 

Питання практичного характеру: 

1. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

ЗНМ І рівня. 

2. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

ЗНМ І-ІІ рівня. 

3. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

ЗНМ ІІ-ІІІ рівня. 

4. Складіть психологічний портрет дитини молодшого шкільного віку із 

ЗНМ ІІ-ІІІ рівня. 

5. Складіть психологічний портрет дитини молодшого шкільного віку із 

ЗНМ ІІІ-ІV рівня. 

6. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

ФФНМ. 

7. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 



невротичною формою заїкання. 

8. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

неврозоподібною формою заїкання. 

9. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

ринолалією. 

10. Складіть психологічний портрет дитини старшого дошкільного віку із 

дизартрією. 

 

Модуль ІІІ. Психолінгвістика 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Назвіть та коротко охарактеризуйте причини появи психолінгвістики 

як науки. 

2. Охарактеризуйте проблеми, котрі вирішуються в межах 

психолінгвістики. 

3. Поясніть основні відмінності між мовленням тварин і людським 

мовленням. 

4. Розкрийте суть моторної теорії породження мовлення? 

5. Розкрийте суть сенсорної теорії породження мовлення? 

6. Опишіть стохастичну модель породження мовлення. 

7. Опишіть модель породження мовлення Т-О-Т-Е. 

8. Назвіть та коротко охарактеризуйте рівні мови, виокремлені 

Ч. Осгудом. 

9. Перерахуйте та опишіть умови для успішного оволодіння мовою.  

10. Назвіть та коротко охарактеризуйте причини виникнення патологій 

мовлення. 

 

Питання аналітичного характеру: 

11. Проаналізуйте теоретичні та методологічні особливості таких галузей 

психологічної науки, як психолінгвістика, психосемантика та дискурсивна 

психологія. Визначне спільне та відмінне між ними. 

12. Проаналізуйте відмінності між процесами сприймання і розуміння 

мовлення.  

13. Здійсніть детальний порівняльний аналіз двох будь яких теорій 

породження мовлення. 

14. Визначте і систематизуйте основні задачі етнопсихолінгвістики у 

сучасному світі та перспективні напрямки її розвитку.  

15. Проаналізуйте статеві та гендерні відмінності у процесах породження 

і сприймання мовлення.  

16.  Здійсніть детальний порівняльний аналіз репрезентативно-іконічної 

та репрезентативно-символічної комунікативних стратегій. 

17. Систематизуйте основні положення теорії Р. Барта, присвяченої 

кодифікації повідомлень. Охарактеризуйте п’ять кодів, виокремлених Р. 

Бартом.  

18. Проаналізуйте основні положення психосемантики, представлені у 

роботах В. Петренка. Поясніть взаємозв’язок мовлення і свідомості. 

19. Поясніть психологічний сенс взаємозв’язку процесів мислення і 

мовлення, посилаючись на роботи Л. Виготського.  

20. Охарактеризуйте стан розвитку сучасної психолінгвістики в Україні. 

Назвіть напрями досліджень провідних науковців у цій галузі.  

 

Питання практичного характеру: 

21. Порівняйте мовлення хворих на шизофренію з мовленням хворих на 

епілепсію. Проілюструйте прикладами.  



 


