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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 та аналітичного 

характеру: 

1. Дайте визначення поняття психологічні 

механізми мовлення. 

2. Схарактеризуйте класифікацію психологічних 

механізмів мовлення.  

3. Дайте порівняльну характеристику понять 

«специфічні та загальнофункціональні механізми 

мовлення». 

4. Поясніть як порушення психологічних механізмів 

мовлення впливають на виникнення системних 

порушень мовлення. 

5. Схарактеризуйте поняття «порушення розумового 

розвитку», «системні порушення мовлення». Поясніть 

взаємозв’язок між ними. 

6. Схарактеризуйте класифікацію порушень 

розумового розвитку.  

7. Поясніть суть наукової дискусії щодо питання 

класифікації системних порушень мовлення. 

8. Визначіть патологічні психологічні механізми 

мовлення, що спричиняють системні порушення 

мовлення. 

9. Обґрунтуйте вплив пізнавальної діяльності на 



формування мовлення.  

10. Схарактеризуйте інтелектуальний компонент 

мовленнєвої діяльності (ІКМД).  

11. Визначіть зміст та структура інтелектуального 

компонента мовленнєвої діяльності.  

12. Визначіть операційний склад мовленнєвої 

діяльності. 

13. Поясніть значення складників ІКМД для засвоєння 

та використання мови в актах комунікації.  

14. Визначте методи діагностики складників 

інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності. 

15. Обґрунтуйте організацію логопедичної роботи з 

дітьми, що мають порушення розумового розвитку.  

16. Визначте особливості змісту та методик 

логопедичної роботи з дітьми, що мають порушення 

розумового розвитку. 

17. Поясніть як здійснюється корекція складників 

інтелектуального компоненту мовленнєвої діяльності у 

дітей з вадами розумового розвитку.  

18. Схарактеризуйте сенсорні порушення розвитку.  

19. Схарактеризуйте класифікацію сенсорних 

порушень розвитку.  

20. Визначте характер системних порушень мовлення 

у дітей з вадами зору. 

21.  Поясніть особливості логопедичної роботи при 

порушеннях зору.  

22.  Схарактеризуйте системні розпади мовлення. 

23.  Визначте хвороби, що призводять до розпадів 

мовлення.  

24. Схарактеризуйте структуру дефекту при 

системних розпадах мовлення.  

25. Порівняйте розпади мовлення первинного та 

вторинного ґенезу.  

26. Схарактеризуйте етіологія, симптоматику та 

патогенез різних видів системних розпадів мовлення.  

27. Обґрунтуйте організацію роботи логопеда з 

відновлення мовлення у осіб з системними розпадами 

мовлення. 

28.  Поясніть специфіку роботи з пацієнтами літнього 

віку.  

29.  Схарактеризуйте корекційно-відновлювальну 

роботу з подолання дефектів немовленнєвої сфери осіб з 

системними розпадами мовлення.  

30. Схарактеризуйте методики логопедичної роботи з 

корекції та відновлення мовлення у осіб з системними 

порушеннями мовлення. 

 

Зразок практичного питання: 

  

Визначте рівень ЗНМ за наступною 

симптоматикою. 

Дитина володіє фразовим мовленням. Фрази 

здебільшого у формі простих непоширених та 

поширених речень, що насичені помилками 

морфологічного походження. Складні речення дитина 

вживає рідко, переважно на вимогу дорослих. Словник  



 

 


