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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти 

Тищенко Владислав Володимирович, доцент кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Бабич Наталія Миколаївна, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Овчаренко Марина Сергіївна, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Логопсихологія з основами спеціальної психології» 

Курс  2 

Спеціальність(спеціал

ізація) 

016 Спеціальна освіта 

Форма проведення: 

 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної дисципліни за 

посиланням: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20779) 
Тривалість 

проведення: 

 

 

2 академічні години 

Максимальна 

кількість балів: 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Тест складається з 30 питань, до яких належать: питання-тести та 

питання-есе. 

В питаннях-тестах необхідно обрати одну/кілька правильних 

відповідей. За кожну правильну відповідь на питання студент отримує 1 бал. 

В питаннях-тестах, де необхідно знайти відповідність між поняттями, 

за кожну правильну відповідь на питання студент отримує 2 бали. 

В питаннях-есе необхідно надати власну ґрунтовну відповідь на 

питання 2-3 реченнями, за що студент може отримати позитивну оцінку (3 

бали) у разі, якщо відповідь буде чіткою, правильною та стосуватися 

сутності питання. 

Отже, Тест включає 30 питань, з яких: 

22 питання рівня А (Прості питання) (1 бал за правильну відповідь); 

6 питань рівня Б (Питання середнього рівня складності) (2 бали за 

правильну відповідь); 

2 питання рівня В (Складні, пошукові питання) (3 бали за правильну 

відповідь).  

 

Оцінка за тест може складати від 0 (mіn) балів до 40 (max) балів. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

 

- 

Орієнтовний перелік 

питань: 

 

 

 

Модуль І. Спеціальна психологія 

1. Поясніть сутність спеціальної психології, предмет та задачі. 

2. Опишіть принципи спеціальної психології. 

3. Опишіть методи спеціальної психології. 

4. Опишіть загальні та специфічні особливості відхилень розвитку. 

5. Дайте класифікацію порушень психічного розвитку. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20779


6. Назвіть базові діагностичні критерії розладів аутистичного спектра. 

7. Дайте класифікацію порушень слуху. 

8. Опишіть класифікацію дітей із ЗПР (за К.С. Лубовською). 

9. Дайте класифікацію порушень зору. 

10. Опишіть основні форми ДЦП. 

11. Проаналізуйте чинники порушень психічного розвитку. 

12. Проаналізуйте взаємозв’язок спеціальної психології з іншими науками.  

13. Проаналізуйте феномен депривації як причину та наслідок порушення 

розвитку. 

14. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

порушеннями слуху. 

15. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

ДЦП. 

16. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

порушеннями зору. 

17. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

порушеннями розумового розвитку. 

18. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей з 

розладами аутистичного спектра. 

19. Проаналізуйте загальну характеристику психічного розвитку дітей із 

затримкою психічного розвитку. 

 

Модуль ІІ. Логопсихологія 

1. Розкрийте психофізіологічні основи логопсихології (І.Павлов, О.Лурія, 

О.Хомська, Л.Цвєткова, А.Семенович, Н.Бернштейн та інші). 

2. Розкрийте лінгвістичні основи логопсихології (К.Бюлер, А.Потебня та 

інші). 

3. Розкрийте концепцію мовлення як базової вищої психічної функції 

(Л.Виготський). 

4. Розкрийте концепцію внутрішньої картини мовленнєвого 

порушення (О.Р.Лурія, В.Ніколаєва, Л.Виготський). 

5. Розкрийте теорію нормального та порушеного розвитку. 

6. Розкрийте концепцію системно-структурної організації когнітивних, 

мовленнєвих і мовних функцій при первинному недорозвитку мовлення 

у дітей (О.М.Корнєв). 

7. Розкрийте типи комунікативної діяльності дітей з ТПМ. 

8. Розкрийте дослідження уяви та її специфіку при порушеннях мовлення. 

9. Розкрийте дослідження самооцінки у дітей з ТПМ. 

10. Розкрийте дослідження уваги та її специфіку при порушеннях мовлення. 

11. Охарактеризуйте особливості пам’яті при порушеннях мовлення. 

12. Охарактеризуйте особливості мисленнєвої діяльності при порушеннях 

мовлення.  

13. Охарактеризуйте поведінкові особливості дітей з ТПМ. 

14. Охарактеризуйте особливості мотиваційної сфери у дітей з ТПМ. 

15. Охарактеризуйте особливості емоційної сфери у дітей з ТПМ. 

16. Охарактеризуйте особливості вольової сфери дітей з ТПМ. 

17. Охарактеризуйте міжособистісні стосунки в групах дітей із 

мовленнєвими порушеннями. 

18. Охарактеризуйте міжособистісні сімейні стосунки у сім'ях, які 

виховують дітей із ТПМ. 

19. Охарактеризуйте особливості ігрової діяльності у дітей з ТПМ. 

20. Охарактеризуйте особливості навчальної діяльності у дітей з ТПМ. 

Модуль ІІІ. Психолінгвістика 



1. Психолінгвістика як наука, її предмет та об’єкт вивчення. 

2. Становлення психолінгвістики як науки. 

3. Основоположники зарубіжної та вітчизняної психолінгвістики: 

Ч.Осгуда та Дж.Керолла; Н.Хомського, Дж.Міллера, О.Леонтьев, 

А.Шахнарович, І.Зімня, Є.Соботович та ін. 

4. Мова, мовлення, мовленнєва діяльність. Діяльність засвоєння та 

використання мови. 

5. Мовний знак, як основний носій значення. 

6. Синтагматична та парадигматична організація мовних знаків. 

7. Зовнішня та внутрішня сторони мовного знаку. 

8. Форми та види мовленнєвої діяльності. 

9. Структура мовленнєвої діяльності та її операційний склад. 

10. Теорія безпосередніх складників і трансформаційна граматика 

(Н.Хомський) як пояснювальний принцип породження мовлення. 

11. Комунікативно орієнтовані моделі. 

12. Когнітивні моделі породження. 

13. Теорії породження мовлення, розроблені психолінгвістичною 

школою О Леонтьєва. 

14. Рівневі та циклічні різновиди моделей породження мовлення 

(концепція Т.Ахутіної, І.Зимньої). 

15. Психолінгвістичні моделі породження мовлення. 

16. Вікова динаміка розвитку мовлення і мислення. 

17. Становлення фонетики, граматики, лексики дитячого мовлення. 

18. Нормативні показники розвитку мовлення. 

19. Психологія  оволодіння іноземною мовою. 

20. Психолінгвістичний підхід до вивчення порушень діяльності 

засвоєння та використання мови. 

21. Порушення лінгвістичного та комунікативного компонента 

мовленнєвої діяльності при різних патологіях розвитку. 

22. Інтелектуальний компонент мовленнєвої діяльності та його 

порушення у осіб з когнітивною патологією. 

23. Диференційний характер порушення психологічних механізмів 

мовлення при різних патологіях розвитку.  

  

Екзаменатор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

   

 

 

Владислав Тищенко 

 

 

 

Наталія Бабич 

 

 

 

Марина Овчаренко 

 

 

Олена Мартинчук  

 

 

 

 


