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Курс  2 

Спеціальність(спеціалізація) Спеціальна освіта. Логопедія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова  

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 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: 

- 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 і аналітичного характеру: 

1. Охарактеризуйте загальну класифікацію будови 

нервової системи.  

2. Проаналізуйте типи нейронів за будовою.  

3. Охарактеризуйте шляхи передачі нервового 

імпульсу; види нейронів та їх функціональні 

відмінності.  

4. Охарактеризуйте функції лікворної системи 

мозку. Поясніть утворення  і циркуляцію 

спинномозкової рідини. 

5. Поясніть біологічне значення головного мозку.   

6. Поясніть особливості анатомічної та 

мікроскопічної будови головного мозку.  

7. Охарактеризуйте відділи головного мозку, які 



відносяться до стовбуру мозку та його функції.  

8. Охарактеризуйте 12 пар черепно-мозкових нервів 

(функцію та локалізацію).  

9. Поясніть функції мозочка. Опишіть будову кори 

мозочка.  

10. Дайте характеристику анатомічним структурам, 

які утворюють довгастий мозок.  

11. Охарактеризуйте основні групи ядер таламуса, 

дайте їх функціональну характеристику.  

12. Охарактеризуйте  анатомічні структури, які 

входять до складу кінцевого мозку.  

13. Охарактеризуйте півкулі головного мозку. Які 

борозни їх розділяють?  

14. Поясніть, де розташовані кіркові центри 

рухового, шкірно-м’язового, слухового, зорового 

смакового та нюхового аналізаторів.  

15. Поясніть, де розташовані центри мовлення.  

16. Охарактеризуйте поняття «цитоархітектоніка 

кори». Яка функціональна значимість кожного шару?  

17. Поясніть, де розташовані базальні ядра кінцевого 

мозку та визначте їх функціональну роль.  

18. Дайте характеристику зон кори головного мозку. 

19. Охарактеризуйте три функціональних блока 

головного мозку, що забезпечують психічну діяльність. 

20. Поясніть міжпівкулеву асиметрію головного 

мозку та функціональну асиметрію головного мозку. 

21. Охарактеризуйте чинники, що призводять до 

порушень психофізичного розвитку.  

22. Охарактеризуйте час патогенних впливів, що 

призводять до порушень психофізичного розвитку.  

23. Охарактеризуйте клініко-педагогічну і 

психолого-педагогічну класифікацію порушень 

мовлення. 

24. Охарактеризуйте основні складники 

аналізатору та їх функціональне значення. 

25.  Проаналізуйте корково-спинальний, 

корково-бульбарний пірамідний шлях. 

26. Охарактеризуйте руховий аналізатор. 

Поясніть будову сенсомоторних відділів кори 

головного мозку. 

27. Охарактеризуйте корковий слуховий центр; 

слух і мовлення. 

28. Охарактеризуйте кору потиличної долі; зір і 

мовлення. 

29. Охарактеризуйте симптоми периферійного та 

центрального паралічу. 

30. Дайте клінічні характеристики кожної  

форми афазії. Поясніть психогенні порушення 

мовлення.  

31. Поясніть основні принципи 

комплексного лікування заїкання.  

32. Охарактеризуйте порушення мовлення при 

розладах аутистичного спектра.  

33. Дайте характеристику порушень мовлення у  



 


