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Критерії оцінювання: 
Теоретичні/аналітичне питання. 

Максимальна кількість балів за відповідь 10. 
У відповіді студента оцінюється: 
- ґрунтовність та чіткість викладу інформації; 
- аргументація визначених положень; 
- змістовність та логічність відповіді. 

Практичні питання.  
Максимальна кількість балів за відповідь 20. 

У відповіді студента оцінюється: 
- виважена обґрунтованість власної позиції у процесі 
формулювання логопедичного висновку; 
- 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: 
 
 
 

Теоретичні питання: 
1. Визначте зміст та послідовність обстеження артикуляційного 
апарату, мімічної мускулатури. 
2. Визначте особливості діагностики рухливості губ. Назвіть 
конкретні вправи, що дозволяють отримати об'єктивні відомості 
стосовно специфіки порушень. Наведіть приклади порушень. 
3. Визначте особливості діагностики рухової функції язика. 
Назвіть конкретні вправи, що дозволяють отримати об'єктивні 
відомості стосовно специфіки порушень. Наведіть приклади порушень. 
4. Визначте роль пластичності та компенсації у розвитку 
організму дитини (модель ДЦП). Доведіть, що створення позитивних 
нейродинамічних змін може виступати у якості основи компенсації. 
5. Визначте сутність діагностики стану сформованості 



динамічного праксису. Наведіть приклади діагностичних завдань. 
6. Визначте сутність діагностики стану сформованості моторики 
при дизартрії та назвіть компоненти, що складають її зміст. Наведіть 
приклади діагностичних завдань. 
7. Визначте сутність діагностики стану сформованості праксису 
пози руки. Наведіть приклади діагностичних завдань. 
8. Визначте сутність прийомів ранньої діагностики дизартрії. 
Назвіть показові відомості, які необхідно отримати зі слів рідних 
дитини під час збору анамнезу. 
9. Визначте характерні особливості порушень письма та читання у 
дітей з дизартрією.  
10. Дайте визначення ДЦП. Опишіть механізм порушень при ДЦП 
та назвіть особливості порушення мовлення. 
11. Дайте визначення поняття дизартрія (анартрія). Розкрийте 
механізми зазначеного мовленнєвого порушення. 
12. Дайте визначення поняття дизартрія (анартрія). Розкрийте 
причини виникнення зазначеного мовленнєвого порушення. 
13. Дайте визначення поняття дизартрія (анартрія). Розкрийте 
симптоматику зазначеного мовленнєвого порушення. 
14. Доведіть необхідність виявлення легких дизартричних розладів. 
Наведіть приклади найбільш показових діагностичних завдань. 
15. Доведіть необхідність застосування і розкрийте сутність 
функціональних проб за О.М. Мастюковою. Опишіть технологію 
їхньої подачі та особливості тлумачення результатів їхнього 
виконання. 
16. Назвіть та охарактеризуйте основні пари черепно-мозкових 
нервів, що беруть участь у процесі включення м'язів до загального 
алгоритму функціонування при виконанні будь-якої мовленнєвої дії. 
17. Назвіть функціональні розлади голосової функції та їх причини. 
Визначте сутність логопедичного впливу при означених типах 
порушень. 
18. Обґрунтуйте алгоритм діагностики просодичних компонентів 
мовлення. 
19. Обґрунтуйте зміст та послідовність вивчення анамнестичних 
даних під час діагностики дизартричних порушень. 
20. Обґрунтуйте механізм голосоутворення в нормі та при 
патологічних змінах.  
21. Охарактеризуйте акт мовлення з точки зору узгодженої роботи 
системи органів (центральної та периферичної частин мовленнєвого 
апарату). 
22. Охарактеризуйте бульбарну форму дизартрії: визначте 
нейрофізіологічний механізм порушення, специфіку моторних 
розладів, особливості мовлення. 
23. Охарактеризуйте вікові особливості голосу.  
24. Охарактеризуйте гіперкінетичну форму дизартрії, 
співвідносячи порушення мовленнєвої та загальної моторики. 
25. Охарактеризуйте екстрапірамідну форму дизартрії: визначте 
нейрофізіологічний механізм порушення, специфіку моторних 
розладів, особливості мовлення. 
26. Охарактеризуйте кіркову форму дизартрії: визначте 
нейрофізіологічний механізм порушення, специфіку моторних 
розладів, особливості мовлення. 



27. Охарактеризуйте мозочкову форму дизартрії: визначте 
нейрофізіологічний механізм порушення, специфіку моторних 
розладів, особливості мовлення. 
28. Охарактеризуйте особливості корекційної роботи  при парезах 
чи паралічах гортані. 
29. Охарактеризуйте особливості корекційної роботи при 
органічних порушеннях голосу. 
30. Охарактеризуйте особливості корекційної роботи при 
функціональних порушеннях голосу. 
31. Охарактеризуйте псевдобульбарну форму дизартрії: визначте 
нейрофізіологічний механізм порушення, специфіку моторних 
розладів, особливості мовлення. 
32. Охарактеризуйте спастико-паретичну форму дизартрії, 
співвідносячи порушення мовленнєвої та загальної моторики. 
33. Охарактеризуйте спастико-ригідну форму дизартрії, 
співвідносячи порушення мовленнєвої та загальної моторики. 
34. Охарактеризуйте стан голосової функції при відкритій 
ринофонії. 
35. Охарактеризуйте стан голосової функції при закритій 
ринофонії. 
36. Охарактеризуйте стан голосової функції при різних видах 
дизартрії. 
37. Охарактеризуйте стан голосової функції при фонастенії. 
38. Охарактеризуйте ступені прояву та різновиди неврологічної 
патології як основи виникнення дизартрії. 
39. Охарактеризуйте сучасні класифікації дизартрії, визначте 
принципи, на основі яких ґрунтується кожна з них. Назвіть форми 
дизартрій, які входять до складу кожної з класифікацій. 
Аналітичні питання: 
40. Проаналізуйте загальний алгоритм обстеження (періоди 
домовленнєвого та мовленнєвого розвитку) при дизартрії. 
41. Проаналізуйте загальний алгоритм обстеження голосової 
функції. 
42. Проаналізуйте сутність діагностики стану сформованості 
просторового та конструктивного праксису при дизартрії. Наведіть 
приклади діагностичних завдань. 
43. Продемонструйте взаємозв'язок загальної та мовленнєвої 
моторики в умовах звичайного та порушеного розвитку (модель ДЦП). 
44. Розкрийте основні аспекти сучасної класифікації порушень 
голосу. 
45. Розкрийте особливості клінічного обстеження голосу. Складіть 
схему обстеження голосу. Наведіть приклади суб’єктивних та 
об’єктивних методів дослідження. 
46. Розкрийте особливості логопедичного обстеження голосу. 
Складіть карту обстеження та наведіть приклади завдань з діагностики. 
47. Розкрийте особливості логопедичного обстеження голосу. 
Складіть карту обстеження та наведіть приклади завдань з діагностики. 
48. Розкрийте особливості сучасної класифікації порушень голосу 
за ступенем розладу. 
49. Розкрийте сутність класифікації дизартрії на основі принципу 
локалізації мозкового ураження. Назвіть форми дизартрій, що 
виділяють у контексті названої класифікації, зазначаючи  

 



 


