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Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання теоретичних питань. 

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: 

 

 

 

Змістовий модуль «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей 

раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Охарактеризувати закономірності розвитку мовлення у дітей 

раннього і дошкільного віку з нормотиповим розвитком і з  

порушеннями мовлення. 

2. Розкрити особливості оволодіння словниковим складом 

мовлення та граматичною будовою дітьми раннього і дошкільного 

віку (у порівнянні з нормою). 

3. Визначити методи та прийоми формування та розвитку 

рідного мовлення у дітей з ООП. 

4. Характеристика методів формування та розвитку рідної 

мови. 

5. Діалогічне мовлення, визначення та форми. Монологічне 

мовлення, його характеристика. 



6. Основне завдання та зміст опису. Зміст спец. методики 

навчання описам дітей із ТВМ. 

 

Питання аналітичного характеру: 

7. Визначте послідовність формування мовленнєвих умінь та 

навичок у дитини раннього віку з нормотиповим розвитком і з 

затримкою мовленнєвого розвитку (з визначенням віку появи 

прижиттєвих функцій). 

8. Дослідіть типи монологічного мовлення та визначте їх 

пріоритетність у роботі з дітьми з ООП. 

9. Визначте послідовність оволодіння частинами мови дитиною 

з ООП. Чи є відмінності у послідовності появи у мовленні дитини 

різних частин мови у дітей з нормотиповим розвитком та дітьми з 

ООП? 

10. Особливості використання репродуктивних запитань у 

процесі розвитку пізнавальної діяльності дитини. 

11. Характеристика етапів навчання розповіді та їх змістове і 

методичне наповнення. 

12. Визначити підходи до навчання зв’язного монологічного 

мовлення в процесі роботи над картиною. 

 

Питання практичного характеру: 

13. Проаналізуйте та оцініть доцільність та ефективність 

авторських методик навчання (наприклад, Т.В.Скрипник, 

К.В.Луцько , Н.М.Бабич). 

14. Охарактеризуйте загальні та спеціальні завдання  розвитку 

мовлення у дітей з ООП. 

15. Дайте характеристику принципів спеціального навчання 

рідної мови дітей раннього та дошкільного віку з ООП. 

16. Розкрийте особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей з 

ООП (у порівнянні з дітьми з нормотиповим розвитком). 

17. Скласти фрагмент конспекту занять з формування 

діалогічного мовлення.. 

18. Скласти фрагмент конспекту занять з формування 

монологічного мовлення. 

19. Зміст та структура бесіди. Спеціальна методика її 

проведення. 

 

Змістовий модуль «Спеціальна методика навчання української 

мови дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями 

мовлення» 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Назвіть, у чому полягає мета спеціальної методики 

початкового навчання мови? 

2. Назвіть, що є предметом вивчення спеціальної методики 

початкового навчання мови? 

3. Назвіть, які види вправ потрібно використовувати в процесі 

навчання мови? 

4. Назвіть принцип навчання який визначає теорію 

розвиваючого навчання. 

5. Назвіть, із якою з наук гуманітарного циклу теорія і 

методика початкового навчання мови має найбільш тісний зв’язок?  

6. Назвіть, що складає фізіологічну основу методики розвитку 

мовлення?  

 



Питання аналітичного характеру: 

7. Розкрийте особливості накопичення словникового запасу 

учнів із порушеннями мовлення в процесі початкового навчання. 

8. Розкрийте зміст основних напрямків з формування 

лексичного запасу на уроках розвитку мовлення у спеціальній 

школі. 

9. Визначте завдання, зміст та специфіку роботи з навчання 

грамоти учнів із порушеннями мовлення у спеціальній школі. 

10. Визначте особливості оволодіння грамотою в букварний і 

добукварний період учнями із порушеннями мовлення.  

11. Охарактеризуйте труднощі та помилки, які виникають в учнів 

із мовленнєвими порушеннями під час оволодіння грамотою. 

12. Розкрийте особливості методики розвитку монологічного 

мовлення у молодших школярів із порушеннями мовлення. 

 

Питання практичного характеру: 

13. Розробіть комплекс вправ, які можна використати на 

уроках «Української мови» у молодших школярів з порушеннями 

мовлення (тема уроку «Вимова і написання найуживаніших 

прикметників на -ський, -цький, -зький»,», 4 клас; тип уроку – 

застосування знань, навичок і умінь). Обґрунтуйте свій вибір. 

14. Розробіть комплекс вправ, які можна використати на 

уроках «Української мови» у молодших школярів з порушеннями 

мовлення (тема уроку «Правопис префіксів роз-, без-», 3 клас; тип 

уроку – застосування знань, навичок і умінь). Обґрунтуйте свій 

вибір. 

15. Розробіть комплекс вправ, які можна використати на 

уроках «Української мови» у молодших школярів з порушеннями 

мовлення (тема уроку «Ознайомлення з апострофом», 1 клас; тип 

уроку – узагальнення і систематизації знань). Обґрунтуйте свій 

вибір. 

16. Розробіть комплекс вправ, які можна використати на 

уроках «Української мови» у молодших школярів з порушеннями 

мовлення (тема уроку «Букви, що позначають голосні звуки», 2 

клас; тип уроку – перевірки, оцінки і корекції знань, навичок і 

умінь). Обґрунтуйте свій вибір. 

17. Розробіть комплекс вправ, які можна використати на уроках 

«Української мови» у молодших школярів з порушеннями 

мовлення (тема уроку «Розділові знаки в кінці речень», 4 клас; тип 

уроку - засвоєння нових знань). Обґрунтуйте свій вибір. 

18. Розробіть комплекс вправ, які можна використати на 

уроках «Української мови» у молодших школярів з порушеннями 

мовлення (тема уроку «Наголос у слові», 1 клас; тип уроку - 

засвоєння нових знань). Обґрунтуйте свій вибір. 

 

Змістовий модуль «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з 

ТПМ» 

1. Назвіть педагогічні вимоги до іграшки. 

2. Назвіть сучасні класифікації ігор. 

3. Охарактеризуйте сюжетно-рольові ігри. Назвіть особливості 

їх використання в логопедичній роботі. 

4. Охарактеризуйте рухливі ігри. Назвіть особливості їх 

використання в логопедичній роботі. 

5. Охарактеризуйте дидактичні ігри. Назвіть особливості їх 

використання в логопедичній роботі. 



6.  Назвіть ігрові прийоми та ігри, що використовуються з 

метою релаксації. Визначте їхнє значення для логопедичної роботи 

з дітьми з ТПМ. 

 

Питання аналітичного характеру: 

7. Розкрийте роль іграшки в розвитку і вихованні дитини із 

ТПМ. 

8. Розкрийте особливості використання іграшок в 

логопедичній роботі з дітьми з ТПМ на різних вікових етапах.  

9. Розкрийте місце гри в системі подолання мовленнєвих 

порушень. 

10. Порівняльна характеристика ігрової діяльності дошкільників 

з нормотиповим розвитком та дошкільників із ТПМ. 

11. Розкрийте особливості використання ігор в логопедичній 

роботі з дітьми із порушенням фонетико-фонематичної складової 

мовлення. 

12. Розкрийте особливості використання ігор в логопедичній 

роботі з дітьми із порушенням темпо-ритмічної складової 

мовлення. 

 

Питання практичного характеру: 

13. .Складіть план-конспект логопедичної гри для збагачення 

словникового запасу. 

14. Складіть план-конспект логопедичної гри для розвитку 

складової мовлення. 

15. Складіть план-конспект логопедичної гри для розвитку 

зв’язного мовлення. 

16. Складіть план-конспект логопедичної гри для 

формування правильної звуковимови. 

17. Складіть план-конспект логопедичної гри для розвитку 

фонематичних процесів. 

18. Складіть план-конспект логопедичної гри для розвитку 

оптико-просторового гнозису у дітей із порушеннями писемного 

мовлення.  

 

Змістовий модуль «Логопедична ритміка з методикою» 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Назвіть принципи логопедичної ритміки. 

2. Назвіть музично-рухові засоби логопедичної ритміки. 

3. Назвіть мовленнєво-рухові засоби логопедичної ритміки.  

4. Назвіть методи обстеження моторних функцій. 

5. Назвіть психофізіологічні механізми взаємодії рухів та 

мовлення.  

6. Назвіть основні етапи обстеження моторних функцій у дітей 

з порушенням мовлення. 

 

Питання аналітичного характеру: 

7. Розкрийте сучасні уявлення про значення ритму для 

розвитку рухової сфери. 

8. Розкрийте особливості використання засобів логоритміки 

під час подолання ФФНМ у дітей. 

9. Розкрийте особливості використання засобів логоритміки 

під час подолання ЗНМ у дітей.  

10. Розкрийте особливості використання засобів логоритміки 

під час подолання заїканням у дітей.  



11.  Розкрийте особливості обстеження моторних функцій у 

дітей із заїканням (за методикою Н. Ричкової). 

12.  Розкрийте особливості обстеження стану моторних функцій 

у дітей дошкільного віку з дизартрією (за методикою Г. Бабіної, 

Ю. Гаркуши, Т. Волосовець, Р. Ідес). 

 

Питання практичного характеру: 

13. .Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей 

із ФФНМ на тему «Подорож до зимового лісу». 

14. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей 

молодшого дошкільного віку із ЗНМ І-ІІ рівня на тему «Свійські 

тварини». 

15. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей 

середнього дошкільного віку із ЗНМ І-ІІІ рівня на тему «Лісові 

мешканці». 

16. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня на тему «В гостях у 

казки». 

17. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей 

середнього дошкільного віку із заїканням на тему «Зимуючі 

птахи». 

18. Складіть план-конспект логоритмічного заняття для дітей 

старшого дошкільного віку із заїканням на тему «Зимові забави». 

 

Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку 

із сенсомоторною складовою» 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Дати визначення поняття “когнітивний розвиток дитини”. Коротко 

охарактеризуйте теоретичні засади когнітивного розвитку дитини. 

2. Розкрити особливості когнітивного нормотипового розвитку 

дитини в контексті важливості організації компенсаторно-

корекційної роботи з дітьми з ООП. 

3. Розкрити особливості сенсомоторного розвитку дитини з 

ООП (у порівнянні з нормою). 

4. Розвиток пізнавальних психічних процесів, пов’язаних із 

сприйманням та переробкою інформації (на предметно-дієвому та 

мовленнєвому рівнях). 

5. Сенсомоторний інтелект (за Піаже) та особливості його 

виникнення та проявів. 

6. Когнітивна система особистості та її складові. Когнітивні 

функції мозку. 

 

Питання аналітичного характеру: 

7. Зробіть аналіз змісту програми для дошкільників молодшої 

групи (наприклад, “Дитина”), спрямованого на полісенсорний 

(полімодальний) розвиток  дитини. Як би ви удосконалили цей 

розділ? 

8. Зробіть аналіз змісту програми для дошкільників середньої 

групи (наприклад, “Дитина”), спрямованого на полісенсорний 

(полімодальний) розвиток  дитини. Як би ви удосконалили цей 

розділ? 

9. Зробіть аналіз змісту програми для дошкільників старшої 

групи (наприклад, “Дитина”), спрямованого на полісенсорний 

(полімодальний) розвиток  дитини. Як би ви удосконалили цей 

розділ? 



 


