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Критерії оцінювання: 

Письмові завдання передбачають творчий підхід, розгорнуті 

відповіді, змістовність і логічність відповіді, демонстрацію  знань 

отриманих студентом  під час вивчення дисципліни. 

Теоретичні питання 1. Максимальна кількість балів за 

відповідь 10.  

Орієнтація на перевірку здатності студента продемонструвати 

результати навчання: знання предмету,  рівень розпізнавання, 

запам’ятовування, розуміння. 

 Аналітичні питання 2. Максимальна кількість балів за 

відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз 

проблемного питання, виділення головного, загального та 

специфічного. 

Практичні питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання практичного характеру. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Теоретичні питання 

1. Визначте закономірності становлення слова у дітей 

дошкільного віку. 

2. Охарактеризуйте особливості формування граматичної 

будови мови у дітей з тяжкими порушеннями мовлення від 

1,3 до 7 років 

3. Визначте методологічні основи характеристики слова, його 

роль у мові і мовленні. 

4. Охарактеризуйте слово з фізіологічної точки зору (вчення 

І.П. Павлова), розкрийте властивості слова з психологічної 

точки зору (вчення Л.С. Виготського). 

5. Розкрийте поняття смислу слова та його оволодіння дітьми 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

6. Охарактеризуйте  зміст основних періодів у формуванні 

граматичної будови мови (за О.М. Гвоздєвим). 

7. Охарактеризуйте закономірності засвоєння слова дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення: кількісний ріст 

словникового запасу та його якісний розвиток 

(М.М.Кольцова, І.А.Сікорський, Л.С.Виготський, 



О.М.Леонтьєв, Т.Є.Коннікова та інші). 

8. Розкрийте особливості формування граматичних 

узагальнень  у дітей дошкільного віку як основи засвоєння 

граматичної будови мовлення. 

9. Охарактеризуйте речення як знаряддя розвитку мислення і 

спілкування дітей дошкільного віку. 

10. Окресліть завдання з формування граматичної будови 

мовлення у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

11. Розкрийте особливості розвитку лексичної системності. 

Дайте визначення поняття семантичного поля (М.П. 

Кочерган), парадигматичних зв’язків  слів. 

12. Дайте характеристику методів і прийомів словникової 

роботи з дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

13. Розкрийте етапи навчання під час корекції граматичної 

сторони мовлення  у дітей дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

14. Охарактеризуйте етапи навчання під час корекції 

граматичної сторони мовлення  у дітей старшого 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

15. Розкрийте спеціальну методику формування поняття 

«речення» у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

16. Розкрийте етапи оволодіння дитиною раннього та 

дошкільного віку словом. 

17. Визначте завдання та розкрийте шляхи формування 

граматичної 

18. Розкрийте поняття складоритмічної і звукової сторони 

мовлення при засвоєнні лексики дітьми дошкільного віку з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

19. Дайте характеристику граматичної будови рідної мови, 

розкрийте значення її засвоєння для мовленнєвого розвитку 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 

20. Визначте ступені узагальнення слів за значенням дітьми 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення 

(М.М.Кольцова). 

21. Дайте теоретичне визначення синтаксису як предмету 

вивчення.  Охарактеризуйте словосполучення і речення як 

самостійні синтаксичні одиниці 

22. Розкрийте зміст основних періодів  формування граматичної 

будови мовлення  у дітей дошкільного віку 

(за О.М. Гвоздєвим). 

23. Охарактеризуйте етапність в роботі над словотворчими 

афіксами та її значення для збагачення лексики дітей 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

24. Дайте визначення поняття граматики та охарактеризуйте її 

складові (словотворення, морфологію, синтаксис). 

25. Розкрийте спеціальну методику навчання складання 

складносурядних та складнопідрядних речень. Окресліть 

шляхи забезпечення осмислення значень сполучників 

сурядності та підрядності дітьми дошкільного віку з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

Аналітичні питання 

26. Дайте визначення поняття «словникова робота», розкрийте 

значення словникової роботи. 

27. Охарактеризуйте предмет морфології та основні поняття. 

Розкрийте методику засвоєння частин мови дітьми 



дошкільного віку і принципи їх виділення 

28. Визначте особливості засвоєння значення слова дітьми 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

29. Охарактеризуйте зміст та напрямки логопедичної роботи з 

формування і розвитку пасивного і активного словника дітей 

з тяжкими порушеннями мовлення. 

30. Визначте шляхи формування граматичної сторони мовлення 

у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

31. Розкрийте особливості спеціальної методики формування 

поняття “слово”: слів – назв предметів, дій, ознак предметів. 

32. Охарактеризуйте процес оволодіння дітьми молодшого 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення 

словами – назвами предметів. 

33. Охарактеризуйте процес оволодіння дітьми старшого 

дошкільного віку словами – назвами ознак предметів. 

34. Визначте завдання та розкрийте спеціальну методику 

навчання складання простих речень дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

35. Охарактеризуйте процес оволодіння дітьми молодшого і 

старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями 

мовлення словами – назвами дій. 

36. Розкрийте особливості спеціальної методики формування 

граматичної системи словотворення у дітей дошкільного 

віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

37. Охарактеризуйте динаміку оволодіння дітьми дошкільного 

віку з тяжкими порушеннями мовлення значенням слова. 

38. Охарактеризуйте спеціальну методику навчання складання 

складних речень дітей дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

39. Охарактеризуйте методи і прийоми словникової роботи у 

спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

40. Розкрийте особливості засвоєння дітьми дошкільного віку з 

тяжкими порушеннями мовлення граматичної будови рідної 

мови. 

41. Продемонструйте розуміння синтагматичних зв’язків слів та 

особливості їх засвоєння дітьми дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

42. Дайте характеристику процесу та особливостей оволодіння 

дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення 

синтаксичною будовою мовлення. 

43. Продемонструйте спеціальну методику формування поняття 

“складовий склад слова” у контексті засвоєння складоритму 

слова. 

44. Розкрийте зміст та принципи формування словотворення у 

дітей із тяжкими порушеннями мовлення. 

45. Розкрийте методи, прийоми та етапи навчання граматично 

правильного мовлення дітей із з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

46. Розкрийте методику підготовки руки дитини до письма. 

47. Охарактеризуйте спеціальну методику навчання складання 

словосполучень та простих речень дітей дошкільного віку з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

48. Охарактеризуйте спеціальну методику навчання дітей 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення аналізу 

слів. 

49. Дайте загальну характеристику спеціальної  методики і 

змісту словникової роботи в контексті граматики. 



 


