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Пояснювальна записка 

Програма фахових вступних випробувань включає в себе загальні 

питання з курсу підготовки студентів для здобуття ступеня «магістр» в 

частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки. 

Програмою передбачено проведення вступного випробування з дисциплін: 
1. Логопедія 
2. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія. 
3. Спеціальна педагогіка з історією. 
Перелік питань складається з 25 тестових завдань. 

 

1. ПРОГРАМА ТЕСТУВАННЯ 

 «Логопедія»  

Тема 1. Науково-теоретичні основи логопедії. 

Предмет, методи та завдання логопедії. Анатомо-фізіологічна та 

психолінгвістична характеристики мовленнєвої діяльності. 

Комунікативна функція мовлення. Мовлення і мислення. Імпресивне 

мовлення. Експресивне мовлення. Основні структурні компоненти мовлення: 

звуковимова, словниковий запас, граматична будова. Вплив мовленнєвого 

розвитку на психічні процеси. 

Закономірності формування мовленнєвих умінь і навичок у нормальних 

та атипових умовах виховання. Закономірності засвоєння мови: формування 

та розвиток мовленнєворухових (кінестетичних) відчуттів як основи 

засвоєння мови, здібностей розуміти мовні значення різного ступеню 

узагальнення; синхронність надбання артикуляційних, лексичних та 

граматичних навичок; розвиток у дитини сприймання виразності лексичних 

одиниць на фоні розвитку емоційно-вольової сфери; розвиток почуття мови, 

інтуїтивного і правильного володіння усіма її компонентами. 

Етапи формування мовлення у дітей. Соціальне спілкування дитини як 

найважливіша умова розвитку мовлення та інтелекту. Негативний вплив 

мовленнєвих порушень на розвиток особистості, оволодіння грамотою. 

Вчення Л. С. Виготського про первинне і вторинне у структурі дефекту та 

місце цього вчення в теоріїї логопедії. 

Логопедія як наука, її зв’язок з іншими науковими дисциплінами. 

Принцип раннього виявлення і корекції мовленнєвих недоліків. Значення 

вчення І. П. Павлова, І. М. Сєченова для логопедії. 

Загальні поняття про мовленнєві порушення, їх розповсюдженість у 

дошкільному, шкільному та підлітковому віці. Поняття про недорозвиток, 

несформованість та порушення мовлення. Фізіологічні, вікові та патологічні 

розлади мовлення. Форми мовленнєвих порушень: недоліки звуковимови 

(функціональні та органічні дислалії, ринолалія, дизартрія); недоліки 

словотворення (алалія, афазія, тимчасові функціональні затримки 

мовленнєвого розвитку); недоліки темпу і ритму мовлення (брадилалія, 

тахилалія, заїкуватість); порушення писемного мовлення (дислексія і 



дисграфія). Основні методологічні принципи виявлення, вивчення, 

подолання та профілактики порушень мовленнєвої діяльності. 

Критерії педагогічного, психологічного, лінгвістичного та клінічного 

характеру дослідження мовленнєвих порушень. 

Основні поняття логопедії: „норма і патологія мовлення”, ”розвиток, 

недорозвиток”, порушення мовлення, „корекція і компенсація мовленнєвого 

дефекту”,”корекційно-виховний вплив, ”логопат”. 

Клініко-педагогічна  та  психолого-педагогічна  класифікації  

мовленнєвих  порушень. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення.

 Загальний недорозвиток мовлення. Характеристика груп дітей із 

ФФНМ та ЗНМ. Спрямованість логокорекційної роботи. 

Тема 2. Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності 
Мовленнєва діяльність, її структура і компоненти. Мовленнєворуховий і 

мовленнєвослуховий аналізатори. Центральні та периферійні органи 

мовлення. Фізіологічні та патологічні розлади мовлення. Недоліки мовлення 

функціонального і органічного, центрального і периферичного характеру. 

Тема 3. Дислалія 
Визначення дислалії, значення терміну. Короткі відомості з історії 

вивчення вад звуковимови. Поширеність та особливості прояву дефекту в 

різних вікових групах дітей. 

Вплив вад вимови звуків на оволодіння грамотою та розвиток 

особистості дитини. Класифікація дислалій. Функціональна дислалія, її 

форми. Механічна  дислалія,  її  зумовленість  аномаліями  в  будові  

артикуляційного  апарату. Характер дефекту вимови звуків при механічній 

дислалії. Мета, зміст та методика обстеження дитини з дислалією. 

Диференціальна діагностика: відмежування дислалії від вікових 

особливостей мовлення, мінімальних дизартричних роздадів тощо. 

Тема 4. Порушення звуковимови: діагностика та корекція 
Принципи та методи логопедичної роботи, спрямованої на виховання 

правильної вимови звуків. Характеристика основних етапів роботи над 

звуком: підготовчого етапу формування первинних вимовних умінь та 

навичок, другого етапу - постановки звуків і третього етапу - автоматизації, 

диференціації та введення звуків у зв'язне мовлення. 

Структура логопедичних занять при дислалії. Використання 

мовленнєвого матеріалу, ігор, наочності, технічних засобів навчання, 

ритміки. Вади вимови окремих звуків (сонорних, шиплячих, свистячих, 

задньоязикових, дзвінких-глухих, твердих-м’яких тощо) та методи їх 

корекції. Особливості корекційної логопедичної роботи при поліморфній 

дислалії. Профілактика дислалії. 

Тема 5. Ринолалія 
Ринолалія. Історія вивчення ринолалії. Визначення причин, механізмів 

порушення. Класифікація ринолалій. Основні форми ринолалій. Етіологія 

«відкритої» і «закритої» ринолалії. Симптоматика форм «відкритої», 

«закритої» і «змішаної» форм ринолалії. 



Характер ушкоджень мовленнєвого апарата при різних формах 

ринолалії. Характеристика іспіввідношення мовленнєвих і немовленнєвих 

симптомів. Особливості функціональних перебудов у діяльності 

мовленнєвого апарата. Класифікація незрощень губи і піднебіння. Вплив 

уродженої піднебінної патології на фізичний, психічний, мовленнєвий 

розвиток дитини. Первинні і вторинні дефекти при ринолалії. Вплив 

ринолалії на стан писемного мовлення та інші сторони діяльності дитини. 

Ступені складності порушення. 

Динаміка мовленнєвого розвитку при ринолалії. Особливості фонетико-

фонематичної, лексико-граматичної і просодичної сторін мовлення. 

Профілактика. 

Тема 6. Порушення голосоутворення. 
Анатомо-фізіологічні механізми голосоутворення. Розвиток голосу у 

дітей. Визначення порушень голосу. Етіологія порушень. Механізми різних 

форм порушень голосу. Ступені прояву дефекту. 

Класифікації порушень голосу. Порушення голосу центрального та 

периферійного характеру. Порушення голосу органічного та 

функціонального характеру. Симптоматика порушень голосу. 

Комплексний медико-психолого-педагогічний вплив при усуненні 

різних форм порушень голосу. 

Особливості корекційко-відновлювальної роботи при порушеннях 

голосу після резекції гортані. 

Тема 7. Дизартрія. 

Дизартрія як симптом дитячого церебрального параліча. Історія 

вивчення. Етіологія дизартрії. Характер ураження нервової системи при 

різних формах дизартрії. Механізми і структура дефекту. 

Класифікація дизартрії. Характеристика основних форм (бульбарна, 

псевдобульбарна, екстрапірамідна, коркова, можзочкова; спастична, 

гіперкінетична, паретична, ригідна тощо). Симптоматика різних форм 

дизартрії. Характеристика і співвідношення мовленнєвих і немовленнєвих 

симптомів. Особливості прояву дизартрії в різні вікові періоди. Мінімальні 

дизартричні прояви, порівняльний аналіз із дислалією. 

Характеристика загального і мовленнєвого розвитку дітей з дизартрією. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей із дизартрією й анатрією. Роль 

соціальних факторів у розвитку синдрому дизартрії і виникненні вторинних 

мовленнєвих і немовленнєвих розладів. Профілактика. 

Тема 8. Порушення темпу та ритму мовлення. 
Загальна характеристика порушень темпу та ритму мовлення 

несудомного характеру (тахілалія, брадилалія, полтерн, баттаризм). 

Етіологія, патогенез та механізми. Основні напрямки сучасного 

комплексного впливу при подоланні порушень темпо-ритмічної сторони 

мовлення несудомного характеру. Логопедична робота над темпом та 

ритмом мовлення. Робота над мовленнєвим диханням та голосом. 

Психотерапія в системі корекційної роботи. 



Заїкання. Історичний аспект вивчення заїкання. Сутність поняття 

заїкання. Причини та механізми розвитку заїкання. Симптоматика. 

Характеристика мовленнєвих судом. Порушення мовленнєвого дихання та 

голосоутворення у заїкуватих. Немовленнєва симптоматика заїкання. 

Система комплексного впливу. 

Тема 9. Алалія. 
Визначення алалії. Причини алалії. Історія вивчення. Класифікації 

алалій. Структура дефекту при алалії. Основні форми алалії (моторна, 

сенсорна, сенсо-моторна), різновиди моторної алалії (аферентна та 

еферентна, змішана). 

Поняття моторної (експресивної) алалії. Немовленнєва симптоматика: 

особливості формування загальної, дрібної моторики; особливості 

формування основних психічних функцій (пам'яті, уваги, мислення тощо). 

Характеристика нервово-соматичних, нервово-психічних симптомів. 

Особливості формування різних видів діяльності. Особливості соціальних 

контактів. Етапи розвитку мовлення дітей із моторною алалією. 

Сенсорна алалія. Визначення, причини, механізми, симптоматика 

сенсорної (імпресивної) алалії. Структура дефекту при сенсорній алалії 

(мовленнєва та немовленнєва симптоматика). Стан фізіологічного слуху у 

дітей із сенсорною алалією. Особливості акустичної уваги, сприймання та 

розуміння мовлення у дітей із сенсорною алалією. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей із сенсорною алалією. 

Тема 10. Порушення писемного мовлення. Дисграфія. Дислексія. 
Загальна характеристика вад писемного мовлення. Етіологія та 

патогенез дисграфії, дислексії, дизорфографії. Симптоматика дисграфії, 

дислексії, дизорфографії. Характеристика типових помилок писемного 

мовлення. Класифікації дисграфій та дислексій. 

Психофізіологічні механізми письма та читання. Передумови 

формування писемного мовлення. Етіологія та патогенез порушень 

писемного мовлення. Клінічний, психофізіологічний, психолого-

недагогічний та лінгвістичний аспекти вивчення порушень писемного 

мовлення. 

Характеристика типових помилок писемного мовлення. Методики 

корекційної роботи при дисграфії та дислексії. 

Тема 11. Афазія. 
Визначення афазії, етіологія, механізми. Історія афазіології. Причини 

афазії. Основні концепції про характер ураження центральної нервової 

системи. Класіфікації афазій. Співвідношення органічних і функціональних 

уражень. Механізми порушень при різних формах афазії. Система медико-

психолого-педагогічного впливу. 

 «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія». 

Тема 1. Закономірності психічного розвитку у нормі та при 

порушеннях мовленнєвої діяльності. 



Загальна характеристика мовленнєвих порушень в дитячому віці. 

Диференціація фізіологічних і патологічних, органічних і функціональних, 

центральних і периферичних вад мовлення. 

 

Тема 2. Загальні закономірності психічного розвитку дітей з 

порушеннями мовлення. 
Групи дітей з вадами мовлення: фонетико-фонематичними 

порушеннями, загальним недорозвитком мовлення, порушеннями темпо-

ритмічної сторони мовлення, голосу. Психолого-педагогічна характеристика 

груп. Загальні закономірності психічного розвитку дітей з порушеннями 

мовлення. 

Сенсорний розвиток дітей з мовленнєвими вадами. Порушення 

фонематичного сприйняття. Особливості зорового сприйняття: недостатня 

сформованість цілісного образу предмета, порушення оптико-просторового 

гнозису. Тактильні сприйняття: порушення орального та пальцевого 

стереогнозу. 

Тема 3. Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях. 
Особливості уваги при мовленнєвих порушеннях (фонетико-

фонематичних та загальному недорозвиткові мовлення): нестійкість, 

знижений рівень довільності, ускладнення при плануванні дій. Відмінності 

сприйняття словесної і зорової інструкції. Розподіл уваги у мовленнєвій і 

практичній діяльності при різних формах порушень мовленнєвої діяльності . 

Тема 4. Пам’ять дітей із фонетико-фонематичним та загальним 

недорозвитком мовлення. 
Особливості пам’яті дітей із фонетико-фонематичним та загальним 

недорозвитком мовлення. Обсяг зорової та слухової пам’яті. Залежність 

структури розладів пам’яті дітей із ЗНМ від домінантності півкуль. 

Тема 5. Особливості мислення при мовленнєвих порушеннях. 

Особливості мислення при мовленнєвих порушеннях (фонетико-

фонетичному та загальному недорозвиткові мовлення). Групи дітей із ЗНМ 

за рівнем розвитку мислення: первинними порушеннями інтелекту, 

нормальним інтелектом, пізнавальними здібностями на рівні нижньої межі 

норми. Недорозвиток мовлення як причина ускладнень формування наочно-

образного мислення, оволодіння аналізом, синтезом, порівнянням, 

класифікацією, виключенням зайвого поняття, умовиводами за аналогією. 

Збіднення уяви при наявності мовленнєвих вад. Ускладнення у виконанні 

завдань творчого спрямування. 

Тема 6. Особливості моторики при мовленнєвих порушеннях. 
Особливості моторики при моторній алалії, дизартрії, моторній  афазії, 

заїканні. Взаємозв’язок порушень загальної, дрібної та артикуляційної 

моторики дітей із ТПМ. 

Тема 7. Особливості логопсиходіагностики та логопсихокорекції 
Особливості визначення рівня інтелектуального розвитку при системних 

порушеннях мовленнєвої діяльності. Методи психолого-педагогічної 

діагностики розвитку осіб з вадами мовлення. Анкетування. Інтерв'ю. 



Проективний метод. Психологічний анамнез. Основні етичні вимоги та 

правила логопсиходіагностичного обстеження. 

Особливості психологічної допомоги дітям із порушеннями мовлення. 

Роль несприятливих соціально-біологічних факторів у психічному розвитку 

дитини. Визначення шляхів логопсихокорекції. Історія розвитку 

психологічної допомоги дітям із порушеннями мовленнєвого розвитку. 

Основні принципи логопсихологічної корекції Прийоми і методи 

логопсихокорекційної роботи. Логопсихологічне консультування. 

Логопсихологічний супровід та підтримка. Основні напрями 

логопсихологічної допомоги сім'ям, які виховують дітей із ТПМ. 

«Спеціальна педагогіка з історією» 

Тема 1. Спеціальна педагогіка у системі наукових знань. 

Предмет, завдання та методи спеціальної педагогіки. Еволюція наукових 

уявлень про аномальний розвиток. Методологічні та теоретичні основи 

спеціальної педагогіки. Принципи спеціальної педагогіки. 

Тема 2. Виховання та навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 
Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна 

характеристика). Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і 

виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку. 

Структурні компоненти корекційно-педагогічного процесу. Сутність та 

особливості корекційно-педагогічного процесу. Методи навчання та 

виховання. Форми організації спеціального навчання. Засоби навчання у 

системі спеціальної освіти. 

Тема 3. Організація корекційного навчання та виховання у системі 

спеціальної освіти. 

Загальна характеристика сучасної системи освітньо-корекційних послуг. 

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких 

порушеннях слуху (питання сурдопедагогіки). Особливості розвитку, 

навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору (питання 

тифлопедагогіки). Особливості розвитку, навчання та виховання особистості 

при порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку (питання 

корекційної психопедагогіки). Особливості розвитку, навчання та виховання 

особистості при тяжких порушеннях мовлення (питання логопедагогіки). 

Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях 

рухової сфери (питання ортопедагогіки). Особливості розвитку, навчання та 

виховання особистості при відхиленнях емоційно-вольової сфери та 

соціальної поведінки (питання корекційної психопедагогіки). Особливості 

розвитку, навчання та виховання особистості при відхиленнях соціальної 

поведінки (питання корекційної психопедагогіки). Індивідуальне навчання 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації 

корекційно-педагогічного процесу. Перспективи розвитку корекційної 

педагогіки в Україні. 
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4. Критерії оцінювання відповіді студента 

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають 

програмі фахового вступного випробування. 

 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

0 – 12 Незадовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об'єктів 

13 – 17 Задовільно 

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину матеріалу 

18 – 22 Добре 

Абітурієнт володіє матеріалом, проте 

припускається незначних помилок при 

відтворенні 

23 – 25 Відмінно 

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє 

ґрунтовні знання і розуміння основних 

положень 

 
 


