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Змістовий модуль 1. Фонетико-фонематичний недорозвиток 

мовлення (ФФНМ) як психолого-педагогічна проблема. 

Змістовий модуль 2. Діагностика та корекція фонетико-

фонематичного недорозвитку мовлення у дітей. 

Змістовий модуль 3. Загальний недорозвиток мовлення як 

психолого-педагогічна проблема. 

Змістовий модуль 4. Діагностика та корекція загального 

недорозвитку мовлення у дітей. 

Змістовий модуль 5. Порушення темпо-ритмічної сторони 

мовлення. 

Курс  3 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта освітньої програми 016.00.01 Логопедія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Перше завдання (тести) проводиться письмово – за кожну 

правильну відповідь 1 бал, мах 10 балів.  

Друге завдання – письмово – мах 10 балів за правильну, 

грамотну, розгорнуту відповідь, з наявною аргументацію та 

власною позицією студента щодо розглядуваного питання. 

Третє завдання – письмово – мах 20 балів за правильну, 

розгорнуту відповідь, яка на достатньо високому рівні презентує 

сформованість у студента професійних компетентностей у сфері 

навчання, виховання і розвитку дітей з порушеннями мовлення, 

теоретичну та методичну грамотність у підборі завдань, 

відповідність їх змісту визначеній меті діагностичної та 

корекційної роботи. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: Орієнтовний перелік питань репродуктивного та аналітичного 

характеру для підготовки до екзамену 

1. Історичний аспект розвитку класифікації порушень 

мовленнєвого розвитку у дітей.  

2. Лінгвістичний, медико-біологічний та психолого-

педагогічний підходи до аналізу мовленнєвих вад.  

3. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку з 

урахуванням принципів аналізу структури порушення  (за 

Л.С.Виготським).  



4. Розмежування “первинних” мовленнєвих порушення, 

спричинених поразкою або дисфункцією мовленнєвих 

механізмів, від “вторинних”, які спостерігаються у дітей з 

порушеннями інтелекту, сенсорної сфери тощо. 

5.  Сучасні клініко-педагогічна та психолого-педагогічна (за 

Р.Є.Лєвіною) класифікації мовленнєвих порушення. Дискусійні 

питання класифікації. 

6. Затримка та недорозвиток мовлення.  

7. Визначення фонетико-фонематичного недорозвитку 

мовлення.  

8. Статистичні дані про поширеність ФФНМ.  

9. Причини ФФНМ (біологічні і соціально-психологічні, 

органічні і функціональні, центральні та периферійні). 

10. Екзогенні та ендогенні фактори в етіології ФФНМ.  

11. Механізми оволодіння фонетико-фонематичною стороною 

мовлення. 

12.  Специфічні психологічні механізми розвитку мовлення. 

13. Формування сенсорного та перцептивного рівнів 

слухового сприймання в онтогенезі.  

14. Формування фонематичних уявлень про звуковий склад 

слів в онтогенезі.  

15. Формування правильної звуковимови в онтогенезі.  

16. Оволодіння дітьми звуковим аналізом та синтезом. 

17. Критерії та нормативні показники оволодіння фонетико-

фонематичною стороною мовлення. 

18. Характеристика мовлення дітей з ФФНМ.  

19. Стан сформованості фонетичної системи мовлення у дітей 

з дислалією, ринолалією, дизартрією (звуковимови, складової 

структури).  

20. Особливості фонематичної сторони мовлення у дітей з 

ФФНМ: стан сформованості фонематичного сприймання на 

перцептивному рівні; фонематичної уваги та пам’яті; навичок 

слухового контролю; фонематичних уявлень; операцій 

ймовірного прогнозування на фонологічному рівні. 

21. Характеристика пізнавальної діяльності дітей з ФФНМ. 

22. Характеристика готовності дітей з ФФНМ до школи. 

23. Організація діагностичного логопедичного обстеження 

дітей із ФФНМ. 

24.  Обстеження звуковимови у дітей із ФФНМ.  

25. Діагностична процедура обстеження фонематичних 

процесів у дітей із ФФНМ. 

26.  Діагностика сформованості довільних видів звукового 

аналізу у дітей із ФФНМ. 

27. Поняття про системний недорозвиток мовлення.  

28. Визначення загального недорозвитку мовлення, 

відмежування його від інших форм мовленнєвої патології. 

29. Етіологія ЗНМ.  

30. Три рівні загального недорозвитку мовлення.  

31. Характеристика ЗНМ I рівня.  

32. Характеристика ЗНМ II рівня. 

33.  Характеристика ЗНМ III рівня. 

34. Визначення поняття «мовленнєва діяльність».  

35. Форми та види мовленнєвої діяльності.  



36. Діяльність засвоєння мови та діяльність використання 

мови.  

37. Поняття про другу сигнальну систему та мовний знак.  

38. Структура діяльності засвоєння мови.  

39. Структура діяльності використання мови. 

40. Специфічні механізми мовлення. Їх структура та значення 

для розвитку мовлення в онтогенезі.  

41. Загальнофункціональні механізми мовлення. Їх структура 

та значення для розвитку мовлення в онтогенезі.  

42. Порушення специфічних механізмів мовлення при ЗНМ.  

43. Порушення загальнофункціональних механізмів мовлення 

при ЗНМ. 

44. Визначення понять «лексика», «лексема», «лексична 

сторона мовлення». 

45.  Лексична сторона мовлення як відкрита мовна система.  

46. Проблеми оцінки лексичної сторони мовлення дітей з 

нормальним та порушеним онтогенезом.  

47. Лінгводидактичний та психолінгвістичний підходи до 

вивчення лексичної сторони мовлення дитини.  

48. Психологічні механізми розвитку лексичної сторони 

мовлення в онтогенезі.  

49. Нормативні показники та критерії оцінки стану 

сформованості лексичної сторони мовлення. 

50. Поняття «граматика» та «граматична сторона мовлення». 

51.  Розділи граматики: морфеміка, морфологія, синтаксис.  

52. Граматичне значення та граматичні категорії, частини  

мови як об’єкт вивчення морфології.  

53. Формування морфологічного компоненту мовлення в 

онтогенезі.  

54. Словосполучення та речення як об’єкт вивчення 

синтаксису.  

55. Типи словосполучень та речень.  

56. Формування синтаксичного компоненту мовлення в 

онтогенезі.  

57. Нормативні показники та критерії сформованості 

граматичної сторони мовлення.  

58. Визначення поняття «зв’язне мовлення».  

59. Види зв’язного мовлення.  

60. Формування зв’язного мовлення в онтогенезі. 

61. Специфічні відхилення в формуванні компонентів 

мовленнєвої системи при ЗНМ: фонетико-фонематичної; 

лексичної; граматичної; зв’язного мовлення. 

62.  Особливості немовленнєвих функцій у дітей.  

63. Особливості ігрової діяльності дітей із ЗНМ.  

64. Особливості навчальної діяльності дітей із ЗНМ.  

65. Організація та етапи діагностичного обстеження дітей із 

ЗНМ.  

66. Збір анамнестичних даних.  

67. Спостереження за дітьми із ЗНМ у процесі ігрової та 

навчальної діяльності.  

68. Обстеження немовленнєвої сфери дітей із ЗНМ.  

69. Обстеження мовлення дітей із ЗНМ.  

70. Зміст та методики обстеження лексичної сторони 



мовлення дітей. 

71. Зміст та методики обстеження граматичної сторони 

мовлення дітей. 

72. Обстеження зв’язного мовлення дітей із ЗНМ. 

73. Обстеження фонологічної сторони мовлення дітей із ЗНМ. 

74. Діагностичні критерії для визначення рівня ЗНМ. 

75. Формулювання висновку логопедичного обстеження. 

76. Комплектування груп для дітей з ЗНМ.  

77. Особливості організації корекційно-виховної роботи в 

групах для дітей з ЗНМ, режим роботи, графік проведення 

логопедичних занять.  

78. Посадові обов’язки логопеда, вихователя, музичного 

керівника, інструктора з фізичної культури в групах для дітей з 

ЗНМ. 

79. Планування роботи логопеда та вихователя в групах для 

дітей із ЗНМ. 

80. Програма корекційного навчання з розвитку мовлення 

дітей із ЗНМ. 

81. Особливості логопедичної роботи при ЗНМ I, II та III 

рівня. 

82. Корекція лексичної сторони мовлення.  

83. Корекція граматичної сторони мовлення.  

84. Розвиток зв’язного мовлення.  

85. Підготовка дітей із ЗНМ до школи (попередження 

труднощів в оволодінні письмом та читанням, пропедевтика 

шкільної неуспішності з предметів мовного циклу).  

86. Особливості логопедичної роботи з дітьми із ЗНМ 

шкільного віку. 

87. Програмно-методичний комплекс „Корекційне навчання 

з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ”. 

88. Сучасні підходи до розуміння механізму виникнення 

заїкання. 

89. Клініко-фізіологічна характеристика заїкання. Сучасне 

визначення терміну «заїкання». 

90. Особливості фізіології заїкання. 

91. Симптоматика заїкання. Порівняльна характеристика 

заїкання з іншим порушеннями темпо-ритмічної сторони 

мовлення. 

92. Мовленнєві судоми (за типологією, за місцем локалізації, 

за силою та ступенем виразності). 

93. Форми заїкання відповідно до сучасної класифікації 

розладу. 

94. Психологічні особливості особистості заїкуватих. 

95. Феномен фіксованості на порушенні при заїканні. 

96. Клінічне та психолого-педагогічне обстеження заїкуватих.  

97. Комплексний підхід до подолання заїкання.  

98. Визначте фактори, що впливають на ефективність 

подолання заїкання. 

99. Визначте критерії оцінювання мовлення після 

проведеного курсу логопедичних занять з подолання заїкання.  

100. Сучасні методики та технології подолання заїкання в 

учнів, підлітків та дорослих. 

 



 


