
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка  

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Тищенко Владислав Володимирович, 

доцент кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

 

Програма Екзамену з дисципліни 

 

Логопедія (алалія, афазія) 

Курс  3 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання За перше, завдання (теоретичне, тест) 

– 10 мах (за кожне завдання тесту по 

1 балу) за правильну відповідь. 

За друге завдання (аналітичне) – 10 

мах за  правильну, розгорнуту 

відповідь, з наявною аргументацію і 

власною позицією студента щодо 

розглядуваного питання. 

За третє завдання (практичне) – 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 

особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

Перелік допоміжних матеріалів:  

Орієнтовний перелік питань: Модуль «Алалія» 

1. Центральні (мозкові) механізми 

мовлення. 

2. Визначення алалії. Її відмінність від 

інших патологій мовленнєвого розвитку. 

3. Історія вивчення алалії. 

4. Наукові підходи до вивчення алалії. 



5. Класифікація алалії. 

6. Дискусійні питання у вивченні 

алалії. 

7. Етіологія алалії. 

8. Моторна алалія: визначення, форми, 

патогенез. 

9. Патогенез моторної еферентної 

алалії. 

10. Мовленнєва симптоматика моторної 

еферентної алалії. 

11. Немовленнєва симптоматика 

моторної еферентної алалії. 

12. Патогенез моторної аферентної 

алалії. 

13. Мовленнєва симптоматика моторної 

аферентної алалії. 

14. Немовленнєва симптоматика 

моторної аферентної алалії. 

15. Обстеження мовлення дітей з 

моторною алалією. 

16. Обстеження рухової сфери у дітей з 

моторною алалією. 

17. Особливості навчальної діяльності 

дітей з моторною алалією. 

18. Диференційна діагностика моторної 

алалії. 

19. Характеристика пізнавальної 

діяльності дітей з моторною алалією. 

20. Сенсорна алалія: визначення, форми, 

патогенез. 

21. Особливості слухового сприймання 

дітей з сенсорною алалією. 

22. Особливості пізнавальної діяльності 

дітей з сенсорною алалією. 

23. Особливості мовлення дітей з 

сенсорною алалією. 

24. Диференційна діагностика сенсорної 

алалії та інших порушень психофізичного 

розвитку. 

25. Диференційна діагностика моторної 

алалії та інших порушень психофізичного 

розвитку. 

26. Обстеження дітей з сенсорною 

алалією. 

27. Корекція порушень мовленнєвого 

розвитку у дітей з моторною алалією. 

28. Корекція порушень мовлення у дітей 

з сенсорною алалією. 

29. Аналіз посібника Є.Ф.Соботович 

„Нарушения речевого развития у детей и 

пути их коррекции”. 

30. Аналіз посібника Н.С.Жукової, 

О.М.Мастюкової, Т.Б.Філічевої 



„Преодоление общего недоразвития речи у 

детей”. 
Модуль «Афазія» 

31. Центральні (мозкові) механізми 

мовлення. 

32. Афазія: визначення, форми, 

патогенез. 

33. Класифікація афазій за О.Р.Лурією. 

34. Етіологія афазії. 

35. Моторна афазія: визначення, 

характеристика форм. 

36. Диференційні ознаки акустико-

гностичної та акустико-мнестичної афазії. 

37. Механізми порушення розуміння 

мовлення у осіб з моторною аферентною 

алалією. 

38. Еферентна моторна афазія: 

симптоматика та патогенез. 

39. Аферентна моторна афазія: 

симптоматика та патогенез. 

40. Акустико-гностична афазія: 

симптоматика та патогенез. 

41. Акустико-мнестична афазія: 

симптоматика та патогенез. 

42. Семантична афазія: симптоматика та 

патогенез. 

43. Динамічна афазія: симптоматика та 

патогенез. 

44. Організація корекційно-

відновлювальної роботи при афазії. 

45. Діагностичне обстеження хворих з 

афазію. 

46. Обстеження лексичної сторони 

мовлення хворих на афазію. 

47. Обстеження фонетико-фонематичної 

сторони мовлення хворих на афазію. 

48. Обстеження граматичної сторони 

мовлення хворих на афазію. 

49.  Обстеження зв’язного мовлення 

хворих на афазію. 

50. Обстеження писемного мовлення 

хворих на афазію. 

51. Обстеження вищих психічних 

функцій у хворих на афазію. 

52.  Зміст корекційно-відновлювальної 

роботи при моторній аферентній афазії. 

53. Зміст корекційно-відновлювальної 

роботи при моторній еферентній афазії. 

54. Зміст корекційно-відновлювальної 

роботи при динамічній афазії. 

55. Зміст корекційно-відновлювальної 

роботи при акустико-гностичній афазії. 



 

 


