
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка  

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Заєркова Наталія Віталіївна 

ст.викладач кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

 

Логопедія (ринолалія) 

Змістовий модуль 1.  

Науково-теоретичні засади вивчення ринолалії 

Змістовий модуль 2.  

Діагностика порушень мовлення у дітей із 

ринолалією 

Змістовний модуль 3 . 

Система корекційної роботи при ринолалії 

Змістовний модуль 4 . 

Особливості корекційної роботи при ринолалії 

Курс  2 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Комбінована 

Тривалість проведення: 

 

 

3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Перше завдання (тести) проводиться письмово – за 

кожну правильну відповідь 2 бал, мах. – 10 балів. 

Друге завдання – письмово – мах. 10 балів за 

правильну, грамотну, розгорнуту відповідь, з наявною 

аргументацією та власною позицією студента щодо 

питання, яке розглядалось. 

Третє завдання – усно – 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 для підготовки до 

екзамену 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Обґрунтуйте визначення термінів «ринолалія», 

«ринофонія» та поясніть відмінності між ними. 

2. Представте сучасну класифікація ринолалії. 

3. Дайте визначення терміну «ринолалія». 

Охарактеризуйте симптоматику та ступені складності 

ринолалії . 

4. Охарактеризуйте механізми дефектної 

артикуляції при відкритій формі ринолалії. 



5. Охарактеризуйте особливості фонематичного 

слуху у дітей із відкритою формою ринолалії. 

Розкрийте механізм порушення. 

6. Охарактеризуйте особливості мовленнєвого 

дихання дітей з відкритою формою ринолалії. 

7. Охарактеризуйте особливості голосу дітей із 

відкритою формою ринолалії. 

8. Охарактеризуйте особливості звуковимови 

дітей із відкритою формою ринолалії. 

9. Дайте характеристику мовленнєвого розвитку 

осіб із вродженими дефектами піднебіння. 

10. Окресліть причини порушень піднебінного-

глоткового зімкнення при закритій формі ринолалії. 

11. Окресліть причини порушень нормального 

функціонування піднебінно-глоткового зімкнення при 

відкритій формі ринолалії.  

12. Дайте визначення поняттю «назалізація». 

Назвіть фактори, які впливають на ступінь назалізації. 

13. Обґрунтуйте визначення термінів «ринолалія», 

«ринофонія» та поясніть відмінності між ними. 

14. Охарактеризуйте особливості звуковимови 

дітей із відкритою формою ринолалії. 

15. Охарактеризуйте класифікації незрощень губи 

та піднебіння 

16. Визначте зміст та послідовність вивчення 

анамнестичних даних під час діагностики ринолалії. 

17. Наведіть способи та методи запобігання 

порушень мовлення при вроджених дефектах 

піднебіння. 

18. Обґрунтуйте особливості логопедичної роботи 

з подолання ринофонії. 

19. Охарактеризуйте  класифікацію ринолалії. 

20. Охарактеризуйте механізми дефектної 

артикуляції при відкритій формі ринолалії. 

21. Охарактеризуйте особливості голосу дітей із 

відкритою формою ринолалії. 

22. Охарактеризуйте мовленнєвий розвиток осіб із 

ВНГП. 

23. Охарактеризуйте етіологічні чинники 

виникненняя ринолалії. 

24.  Охарактеризуйте ембріогенез при ВНГП. 

25. Охарактеризуйте закриту форму ринолалії. 

26. Охарактеризуйте первинні та вторинні 

порушення при ринолалії. 

27. Охарактеризуйте особливості мовленнєвого 

дихання дітей з відкритою формою ринолалії. 

 

Питання аналітичного характеру: 

1. Розкрийте зміст логопедичного обстеження дітей 

із ринолалією. 

2. Розкрийте зміст логопедичної роботи, 

спрямованої на активізацію м’язів піднебіння та глотки. 

3. Охарактеризуйте корекцію звуковимови при 

відкритій формі ринолалії. 

4. Наведіть приклад комплексного підходу у 

корекційній роботі з подолання ринолалії. 

5. Доберіть серію послідовних завдань з корекції 



патологічної задньоязикової вимови звука [С] у дитини з 

відкритою ринолалією. 

6. Складіть загальну модель логопедичного 

заняття, яка відображає його структуру та зміст, що 

спрямовані на подолання ринолалії. Обґрунтуйте 

доречність наведеної послідовності структурних 

компонентів. 

7. Доберіть завдання для діагностики рухливості 

м’якого піднебіння у дитини з ринолалією. 

8. Доберіть завдання для корекції мовленнєвого 

дихання у дитини з відкритою ринолалією. 

9. Розкрийте сутність стратегії логопедичного 

впливу, яка спрямована на розвиток дихання. 

Наведіть приклади відповідних корекційних завдань у 

необхідній послідовності. 

10. Доберіть завдання з формування 

фонематичного слуху, аналізу, синтезу, спираючись 

на онтогенетичну періодизацію розвитку мовлення. 

Обґрунтуйте доцільність їхнього використання під 

час корекційної роботи з подолання ринолалії.  

11. Доберіть завдання для виявлення 

субмукозного незрощення твердого піднебіння. 

12. Охарактеризуйте зміст логопедичної роботи, 

спрямованої на активізацію м’язів піднебіння та 

глотки. 

13. Сформулюйте розгорнуті логопедичні 

рекомендації для мами, новонароджена дитина якої 

має ВНГП.  

14. Складіть схему обстеження дитини з 

ринолалію. 

15. Окресліть основні напрями профілактики 

порушень мовлення при ВНГП. Розкрийте зміст 

пропедевтичної роботи. 

16. Складіть план-конспект заняття роботи з 

дитиною дошкільного віку, яка має відкриту форму 

ринолалії у післяопераційному періоді. Наведіть 

приклади відповідних корекційних прийомів у 

необхідній послідовності. 

17. Складіть план-конспект заняття роботи з 

дитиною дошкільного віку, яка має відкриту форму 

ринолалії у доопераційному періоді. Наведіть 

приклади відповідних корекційних прийомів у 

необхідній послідовності. 

18. Сформулюйте логопедичне заключення . 

Окресліть основні напрями логопедичної роботи з 

подолання порушення: «Дівчинка 7 років. 

Спостерігається назальний відтінок при вимові усіх 

звуків крі носових [Н], [Н'], [М]. У вимові наявні 

заміни: [Д] ←[Н], [Д'] ←[Н'], [Б]←[М], – спотворення 

вимова усіх передньоязикових, що набувають 

призвуки звуків [К], [Ґ], [Х]. Вимова губних нечітка, 

при вимові африкатів чути лише  призвуки їхніх 

складників». 

19. Доберіть завдання для розвитку рухливості 

м’якого піднебіння у дитини з ринолалією. 

20. Доберіть серію послідовних завдань з корекції 

патологічної задньоязикової вимови звука [Т] у  



 

 

 


