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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми Опис поля форми 

Київський університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, 

завідувач кафедри спеціальної  та інклюзивної освіти; 

Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної  та інклюзивної освіти; 

 

 

 

Програма екзамену з 

дисципліни 

«Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції 

розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» 

 

Курс 2 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20869). 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 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 необхідно знайти відповідність між 

поняттями і 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, вірною та 

стосуватися сутності питання. 

Таким чином, Тест включає 30 питань, з яких: 

20 питань 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: 

 

 

 

1. Дайте визначення поняття «словникова робота», 

розкрийте значення словникової роботи. 

2. Визначте закономірності становлення слова у дітей 

дошкільного віку. 

3. Охарактеризуйте особливості формування граматичної 

будови мови у дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20869


від 1,3 до 7 років 

4. Визначте  основні характеристики слова, його роль у 

мові і мовленні. 

5. Охарактеризуйте слово з фізіологічної точки зору 

(вчення І.П. Павлова), розкрийте властивості слова з 

психологічної точки зору (вчення Л.С. Виготського). 

6. Охарактеризуйте предмет морфології та основні поняття. 

Розкрийте методику засвоєння частин мови дітьми 

дошкільного віку і принципи їх виділення 

7. Розкрийте поняття смислу слова та його оволодіння 

дітьми дошкільного віку з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

8. Охарактеризуйте  зміст основних періодів у формуванні 

граматичної будови мови (за О.М. Гвоздєвим). 

9. Охарактеризуйте закономірності засвоєння слова дітьми 

з тяжкими порушеннями мовлення: кількісний ріст 

словникового запасу та його якісний розвиток . 

10. Розкрийте особливості формування граматичних 

узагальнень  у дітей дошкільного віку як основи 

засвоєння граматичної будови мовлення. 

11. Визначте особливості засвоєння значення слова дітьми 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

12. Охарактеризуйте речення як знаряддя розвитку мислення 

і спілкування дітей дошкільного віку. 

13. Охарактеризуйте зміст та напрямки логопедичної роботи 

з формування і розвитку пасивного і активного словника 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 

14. Окресліть завдання з формування граматичної будови 

мовлення у дітей дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

15. Розкрийте особливості розвитку лексичного запасу і 

черговість оволодіння різними частинами мови дітьми 

раннього віку. 

16. Визначите шляхи формування граматичної сторони 

мовлення у дітей дошкільного віку з порушеннями 

мовлення. 

17. Дайте характеристику методів і прийомів словникової 

роботи з дітьми дошкільного віку з  порушеннями 

мовлення. 

18. Розкрийте етапи навчання під час корекції граматичної 

сторони мовлення  у дітей дошкільного віку з 

порушеннями мовлення. 

19. Розкрийте особливості спеціальної методики формування 

поняття “слово”: слів – назв предметів, дій, ознак 

предметів. 

20. Охарактеризуйте етапи навчання під час корекції 

граматичної сторони мовлення  у дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

21. Охарактеризуйте процес оволодіння дітьми молодшого 

дошкільного віку з порушеннями мовлення словами – 



назвами предметів. 

22. Розкрийте спеціальну методику формування поняття 

«речення» у дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями мовлення. 

23. Охарактеризуйте процес оволодіння дітьми старшого 

дошкільного віку словами – назвами ознак предметів. 

24. Визначте завдання та розкрийте спеціальну методику 

навчання складання простих речень дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

25. Охарактеризуйте процес оволодіння дітьми молодшого і 

старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення 

словами – назвами дій. 

26. Розкрийте особливості спеціальної методики формування 

граматичної системи словотворення у дітей дошкільного 

віку з порушеннями мовлення. 

27. Розкрийте етапи оволодіння дитиною раннього та 

дошкільного віку словом. 

28. Дайте характеристику формування синтаксичних зв’язків 

слів у досвіді дитини дошкільного віку. Розкрийте 

особливості розвитку здатності до словотворення у дітей 

з порушеннями мовлення. 

29. Охарактеризуйте динаміку оволодіння дітьми 

дошкільного віку з порушеннями мовлення значенням 

слова. 

30. Визначте завдання та розкрийте шляхи формування 

граматичної сторони мовлення у дітей з порушеннями 

мовлення. 

31. Розкрийте поняття складоритмічної і звукової сторони 

мовлення при засвоєнні лексики дітьми дошкільного віку 

з порушеннями мовлення. 

32. Дайте характеристику граматичної будови рідної мови, 

розкрийте значення її засвоєння для мовленнєвого 

розвитку дітей з порушеннями мовлення. 

33. Визначте ступені узагальнення слів за значенням дітьми 

дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

34. Охарактеризуйте спеціальну методику навчання 

складання складних речень дітей дошкільного віку з 

порушеннями мовлення. 

35. Охарактеризуйте методи і прийоми словникової роботи у 

спеціальному дошкільному навчальному закладі для 

дітей з порушеннями мовлення. 

36. Розкрийте особливості засвоєння дітьми дошкільного 

віку з  порушеннями мовлення граматичної будови рідної 

мови. 

37. Продемонструйте розуміння синтагматичних зв’язків 

слів та особливості їх засвоєння дітьми дошкільного віку 

з порушеннями мовлення. 

38. Дайте характеристику процесу та особливостей 

оволодіння дітьми дошкільного віку з порушеннями 

мовлення синтаксичною будовою мовлення. 



39. Продемонструйте спеціальну методику формування 

поняття “складовий склад слова” у контексті засвоєння 

складоритму слова. 

40. Дайте теоретичне визначення синтаксису як предмету 

вивчення.  Охарактеризуйте словосполучення і речення 

як самостійні синтаксичні одиниці 

41. Розкрийте зміст та принципи формування словотворення 

у дітей із  порушеннями мовлення. 

42. Розкрийте зміст основних періодів  формування 

граматичної будови мовлення  у дітей дошкільного віку 

(за О.М. Гвоздєвим). 

43. Охарактеризуйте етапність в роботі над словотворчими 

афіксами та її значення для збагачення лексики дітей 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 

44. Розкрийте методи, прийоми та етапи навчання 

граматично правильного мовлення дітей із з 

порушеннями мовлення. 

45. Розкрийте методику підготовки руки дитини до письма. 

46. Охарактеризуйте спеціальну методику навчання 

складання словосполучень та простих речень дітей 

дошкільного віку з  порушеннями мовлення. 

47. Охарактеризуйте спеціальну методику навчання дітей 

дошкільного віку з порушеннями мовлення аналізу слів. 

48. Дайте визначення поняття граматики та охарактеризуйте 

її складові (словотворення, морфологію, синтаксис). 

49. Дайте загальну характеристику спеціальної  методики і 

змісту словникової роботи в контексті граматики. 

50. Розкрийте спеціальну методику навчання складання 

складносурядних та складнопідрядних речень. Окресліть 

шляхи забезпечення осмислення значень сполучників 

сурядності та підрядності дітьми дошкільного віку з 

тяжкими порушеннями мовлення. 
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