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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної  та 

інклюзивної освіти 

Медицька Аліна Костянтинівна, кандидат мндичних наук, 

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Інституту людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Ортопедія: логопедичні аспекти» 

Курс  1  

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі питань теоретичного та аналітичного 

характеру і практичного кейсу, що розміщені в ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланням: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26693). 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Розгорнута структурована відповідь на теоретичні, 

аналітичні питання та вирішення практичного кейсу в системі 

ЕНК. 

Пропонуються два питання репродуктивного та 

аналітичного характеру з максимальною кількістю балів за кожне 

виконане завдання 10. 

У відповіді студента оцінюється: 

− ґрунтовність та чіткість викладу інформації; 

− володіння теоретичною базою дисципліни; 

− аргументація визначених положень; 

− змістовність та логічність відповіді. 

Одне питання практичного характеру (складні, пошукові 

питання практико-орієнтованого спрямування), за творчо і 

науково виважене обґрунтування власної позиції у процесі 

розкриття практичного кейсу, обґрунтованість власної позиції у 

процесі формулювання аргументації професійної позиції; 

методичну та технологічну грамотність у підборі завдань; 

обґрунтованість та аргументованість методичного вибору; логічне 

структурування матеріалу, демонстрацію розуміння практичного 

застосування отриманих знань для вирішення практичних 

завдань, студент отримує 20 балів. 

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

балів.  

  

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Питання репродуктивного і аналітичного характеру: 

1. Розкрийте сучасні погляди на етіологію та патогенез зубо-

щелепних аномалій та деформацій.  

2. Охарактеризуйте вроджені порушення розвитку обличчя.  

3. Охарактеризуйте набуті порушення розвитку обличчя.  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26693


4. Представте класифікації зубо-щелепних аномалій та 

деформацій. 

5. Дайте характеристику ортодонтичних порушень у 

вертикальній площині.  

6. Розкрийте етіологію та патогенез відкритого прикусу та 

його вікові особливості. 

7. Обґрунтуйте особливості ортодонтичного та 

логопедичного прогнозу для корекції відкритого прикусу. 

8. Розкрийте етіологію та патогенез глибокого прикусу та 

його вікові особливості. 

9. Обґрунтуйте особливості ортодонтичного та 

логопедичного прогнозу для корекції глибокого прикусу. 

10. Дайте характеристику ортодонтичних порушень у 

сагітальній площині.  

11. Розкрийте етіологію та патогенез дистального прикусу та 

вікові особливості. 

12. Обґрунтуйте особливості ортодонтичного та 

логопедичного прогнозу для корекції дистального прикусу. 

13.  Розкрийте етіологію та патогенез мезіального прикусу та 

його вікові особливості. 

14. Обґрунтуйте особливості ортодонтичного та 

логопедичного прогнозу для корекції мезіального прикусу. 

15.  Дайте характеристику ортодонтичних порушень у 

трансверзальній площині. 

16.  Розкрийте етіологію, патогенез, прогноз для корекції, 

вікові особливості перехресного прикусу. 

17.  Обґрунтуйте особливості ортодонтичного та 

логопедичного прогнозу для корекції перехресного 

прикусу. 

18.  Розкрийте етіологію, патогенез, прогноз для корекції, 

вікові особливості перехресного (ножицеподібний) 

прикусу. 

19. Обґрунтуйте особливості ортодонтичного та 

логопедичного прогнозу для корекції перехресного 

(ножицеподібного) прикусу. 

 

Приклад питання практичного характеру 

Здобувачу буде запропонована своя клінічна ситуаційна 

задача у вигляді внутрішньо- та поза ротових фотографій 

пацієнта, а саме зубо-щелепної аномалії або деформації. Згідно з 

наданими даними потрібно написати та додатково надати 

пояснення за схемою-відповідями на питання: 

назва патології; класифікація патології, етіологія та патогенез 

розвитку; ключові ознаки для визначення; прогноз; орієнтовна 

схема взаємодії лікаря-ортодонта і логопеда, варіанти 

логопедичної корекції. 
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Аліна Медицька 

 

 

 

 

Олена Мартинчук  

 

 


