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Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова ( у формі тесту) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Тест складається із 40 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 

бал. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного семестрового екзамену 

Теоретичні питання: 

1. Визначте, у чому полягає місія та мета діяльності логопеда. 

2. Назвіть науковців та їхні визначні результати у розвитку сучасної 

логопедії. 

3.Назвіть нормативно-правові документи, які регламентують діяльність 

логопеда. 

4.Назвіть основні види професійної діяльності логопеда. Проаналізуйте одну 

з них на вибір. 

5.Назвіть основні функції діяльності логопеда. Проаналізуйте одну з них за 

вибором. 

6.Назвіть фахові компетентності логопеда. Проаналізуйте одну з них на 

вибір. 

7.Охарактеризуйте основні права логопеда в системі освіти. 

8.Охарактеризуйте посадові обов'язки логопеда. 

9.Розкрийте історію становлення професії логопеда в Україні, її місце в 

освітньому просторі. 

10.Розкрийте, які знання, уміння і навички є необхідними для виконання 

логопедом професійних обов’язків. 

11.Поясніть, у чому важливість принципу індивідуального підходу до 

кожної дитини. 

12.Проаналізуйте корекційно-розвивальну діяльність логопеда у закладах 

освіти. 

13.Проаналізуйте логодіагностичну та логокорекційну компетентності 

логопеда. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=292784


14.Проаналізуйте основні вимоги до сучасного фахівця з логопедії. 

15.Проаналізуйте основні етапи професійного зростання логопеда як 

фахівця. 

16.Проаналізуйте основні функції діяльності логопеда. 

17.Розкрийте важливість співпраці логопеда з батьками, що виховують 

дитину з порушенням мовлення. 

18. Розкрийте необхідність логопедом здійснювати діагностико-аналітичну 

діяльність. 

19. Розкрийте необхідність співпраці логопеда з різними фахівцями, які 

працюють з дитиною з порушеннями мовлення. 

20. Розкрийте сфери професійної діяльності логопеда. 

21. Розкрийте основні історичні етапи розвитку Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

22. Визначте структуру Київського університету імені Бориса Грінченка. 

23. Розкрийте поняття корпоративної культури Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

24. Охарактеризуйте постать Бориса Грінченка в розвитку національної 

культури та його місце і роль для Університету. 

25. Розкрийте історію та структуру Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

26. Окресліть основні поняття та положення організації освітнього процесу в 

Київському університеті імені Бориса Грінченка. 

27. Визначте основну структуру навчального плану та освітньо-професійної 

програми підготовки. 

28. Охарактеризуйте поняття навчально-методичного забезпечення 

дисципліни. 

29. Окресліть особливості організації освітнього процесу в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка. 

30. Визначте принципи успішної діяльності студента. 

31. Розкрийте поняття «студентська група». 

32. Розтлумачте поняття соціальної зрілості у студентському віці. 

33. Охарактеризуйте характерологічні ознаки студентського віку. 

  

Питання практичного характеру: 

1. Сформулюйте 10 визначень із Вашого словника логопедичних термінів. 

2. Складіть карту-схему професійного портрета логопеда. 

3. Опишіть подію, яка протягом 1 семестру навчання змінила Ваше уявлення 

про професію логопеда. Відповідь обґрунтуйте. 

4. Напишіть цитату із книги, яка вплинула на Ваше уявлення про професію 

логопеда. Відповідь обґрунтуйте. 

5. Напишіть цитату із фільму, який вплинув на Ваше уявлення про професію 

логопеда. Відповідь обґрунтуйте. 

6. Вставте за пріоритетом галузі знань, які необхідні для професійного 

становлення логопеда. Відповідь обґрунтуйте. 

7. Розкрийте тему, яку Ви опрацювали самостійно протягом 1 семестру для 

Вашого професійного становлення. 

8. Назвіть 2-3 статті, які Ви самостійно прочитали на професійну тематику, 

що корисного Ви взяли особисто для себе. 

9. Розкрийте важливість самоосвіти у професійному становленні сучасного 

фахівця. Наведіть приклади. 

10.  Намалюйте план-карту Вашої самоосвіти на 2 семестр. Наведіть 

конкретні приклади. 

 



 


