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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму вступного екзамену (усного іспиту) з логопедії складено 

відповідно освітньо-професійної програми за напрямом підготовки 01 “Освіта” 

для спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) та рівня підготовки 

“магістр”. Фахове вступне випробування з логопедії складається у формі усного 

іспиту. 

При складанні вступного випробування з логопедії необхідно 

продемонструвати глибокі теоретичні знання з теорії та практики логокорекційної 

роботи при різних мовленнєвих порушеннях у системі дошкільних, шкільних, 

лікувальних та соціально-реабілітаційних закладах; особливості прояву різних 

мовленнєвих вад у осіб різного віку (діти, підлітки, дорослі) та особливості їх 

діагностики та диференціювання; сутність комплексного психолого-медико-

педагогічного впливу при різних вадах мовлення. Кількість білетів – 30, у кожному 

білеті по 3 питання. 

Для підготовки до відповіді студенту відводиться 40 хв., для викладення 

матеріалу білету вступного усного – 20 хв. 

Оцінювання здійснюється за 200-бальною шкалою. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Науково-теоретичні основи логопедії 

Логопедія як наука. Науково-методологічний апарат, зв’язок з іншими 

науками. 

Мовленнєва діяльність в нормальному онтогенезі. Причини мовленнєвих 

порушень. Розмежування ”первинних” і ”вторинних” мовленнєвих розладів. 

Поширеність мовленнєвої патології. 

Сучасні клініко-педагогічна та психолого-педагогічна класифікації 

мовленнєвих розладів. 

 

Дислалія 

Загальна характеристика дислалії. Класифікація дислалії. Функціональна 

дислалія. Механічна дислалія. 

Мета, зміст та методика обстеження дитини з дислалією. Диференціальна 

діагностика. Принципи та методи логопедичної роботи при дислалії. 

Структура логопедичних занять при дислалії.  

Профілактика дислалії. 

 

Ринолалія 

Ринолалія як самостійна мовленнєва вада. Історія питання. Визначення 

причини, механізми порушення. 

Класифікація ринолалії. Основні форми ринолалії. Характер ушкоджень 

мовленнєвого апарата при різних формах ринолалії. 

Обстеження осіб з вродженими незрощеннями губи і піднебіння: зміст, 

методи і прийоми обстеження.  

Загальна характеристика комплексного медико-психолого-педагогічного 

підходу до подолання ринолалії. 

Система навчання і виховання дітей з ринолалією. 
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Дизартрія 

Визначення дизартрії. Історія вивчення: основні етапи і наукові 

напрямки, аналіз теорій дизартрій. Етіологія дизартрії. 

Класифікація дизартрії в залежності від різних критеріїв. Характеристика 

основних форм (бульбарна, псевдобульбарна, екстрапірамідна, коркова, 

мозочкова).  

Характеристика загального і мовленнєвого розвитку дітей з дизартрією. 

Обстеження дітей з дизартрією: зміст, методи і прийоми обстеження. 

Принципи, організація, етапи, зміст та методи роботи щодо усунення дизартрії.  

Зміст методи і прийоми логокорекційної роботи по усуненню 

мінімальних проявів дизартрії.  

Система навчання і виховання дітей з тяжкими формами дизартрій - 

організація зміст, методи, прийоми. Робота з батьками. 

 

Вади голосу 

Анатомо-фізіологічні основи голосоутворення. Розвиток голосу у дітей. 

Визначення порушень голосу. Етіологія порушень голосу.  

Класифікація порушень голосу. Порушення голосу центрального та 

периферійного характеру. Порушення голосу органічного та функціонального 

характеру. Симптоматика порушень голосу. 

Загальна характеристика комплексного медико-педагогічного впливу при 

усуненні різних форм порушень голосу. 

Особливості корекційно-відновлювальної роботи при порушеннях голосу 

після резекції гортані. 

 

Навчання і виховання дітей із загальним та  фонетико-

фонематичним недорозвиненням мовлення (ЗНМ та ФФНМ) 

Поняття про ЗНМ. Проблема мовленнєвого недорозвинення. 

Симптоматика ЗНМ. Рівні недорозвинення мовлення (за Р.Є. Лєвіною): 
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характеристика ЗНМ І рівня; характеристика ЗНМ II рівня; характеристика 

ЗНМ III рівня. 

Організація та зміст корекційно-педагогічної роботи з дітьми 

дошкільного та шкільного віку з ЗНМ. Особливості психолого-логопедичного 

обстеження дітей. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗНМ. 

Поняття про ФФНМ. Організація та зміст корекційно-педагогічної роботи 

з дітьми дошкільного та шкільного віку з ФФНМ. Особливості психолого-

логопедичного обстеження дітей. Психолого-педагогічна характеристика дітей 

із ФФНМ. 

 

Алалія 

Визначення алалії. Причини, механізми алалії. Історія вивчення алалії. 

Структура дефекту алалії. Основні форми алалії (моторна, сенсорна, 

сенсомоторна). Ступені тяжкості алалії. Статистичні відомості про 

розповсюдженість алалії та прогнози в її подоланні. 

Поняття моторної (експресивної) алалії. Немовленнєва та мовленнєва 

симптоматика. 

Діагностичне обстеження дітей із алалією. Принципи, прийоми, зміст 

обстеження. Відмежування моторної алалії від інших мовленнєвих вад та 

розумової відсталості. Система корекційного впливу при моторній алалії.  

Сенсорна алалія. Визначення, причини, механізми, симптоматика 

сенсорної (імпресивної) алалії. Структура дефекту при сенсорній алалії 

(мовленнєва та немовленнєва симптоматика). Психолого-педагогічна 

характеристика дітей із сенсорною алалією. 

Диференційна діагностика сенсорної алалії та інших мовленнєвих 

порушень. Система корекційно-виховного впливу при сенсорній алалії. 

 

Афазія 

Визначення афазії, етіологія, механізми. Визначення. Статистичні дані 

про розповсюдження. Короткі відомості з історії афазіології.  
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Основні форми афазій, їх характеристика (акустико-гностична, акустико-

мнестична. семантична, динамічна, аферентна моторна, еферентна моторна, 

мішана форма). 

Мовленнєва симптоматика при різних формах афазій. Немовленнєва 

симптоматика при різних формах афазії. 

Зміст і значення комплексного медико-психолого-педагогічного 

обстеження хворих. Диференційна діагностика афазій від інших тяжких 

патологій мовлення. 

Загальна характеристика комплексної лікувально-відновлювальної роботи 

при афазії. Теоретичні основи, завдання та принципи відновлювального 

навчання. Методи корекційно-відновлювальної роботи. 

 

Порушення темпо-ритмічної організації мовлення несудомного та 

судомного характеру (тахілалія, брадилалія, полтерн, баттаризм, заїкання) 

Загальна характеристика порушень темпу та ритму мовлення 

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

патогенез та механізми цих мовленнєвих порушень. Основні напрямки 

сучасного комплексного впливу при подоланні вад темпо-ритмічної сторони 

мовлення несудомного характеру. Логопедична робота над темпом та ритмом 

мовлення. Робота над мовленнєвим диханням та голосом. Психотерапія в 

системі корекційної роботи. 

Загальна характеристика заїкання. Історичний аспект вивчення заїкання. 

Суть поняття “заїкання”. Причини та механізми розвитку заїкання. 

Симптоматика заїкання. Характеристика мовленнєвих судом. Порушення 

мовленнєвого дихання та голосоутворення у заїкуватих. Немовленнєва 

симптоматика заїкання. 

Клінічна диференціація заїкання. Характеристика форм заїкання. 

Невротичне заїкання, його причини та механізми виникнення. Неврозоподібне 

заїкання, його причини та механізми виникнення. Особливості мовленнєвого та 

психічного розвитку дітей, підлітків та дорослих з різними формами заїкання. 
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Психолого-педагогічне та логопедичне обстеження осіб із заїканням. 

Особливості та методика обстеження дітей дошкільного віку. Обстеження 

підлітків та дорослих із заїканням. Психологічне вивчення осіб із заїканням. 

Комплексний підхід до подолання заїкання. 

 

Порушення писемного мовлення (аграфія, дисграфія, алексія, 

дислексія, дизорфографія) 

Загальна характеристика вад писемного мовлення. Етіологія та патогенез 

дисірафії, дислексії, дизорфографії.  

Симптоматика дисграфії, дислексії, дизорфографії. Класифікація 

дисграфії та дислексії. Огляд та характеристика різних класифікацій порушень 

писемного мовлення.  

Психолого-педагогічне та логопедичне вивчення дітей з вадами читання 

та письма. Обстеження дітей із дисграфією, дислексією та дизорфографією. 

Профілактика порушень читання та письма у дітей дошкільного віку.  

Організація корекційної логопедичної роботи з дітьми, які мають вади 

читання та письма. Логопедичне заняття як основна форма організації 

корекційної роботи з дітьми-дисграфіками та дислексиками. Види планування 

корекційної роботи. Структура та зміст логопедичних занять. Загальна 

характеристика методів, прийомів, засобів формування та корекції писемного 

мовлення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і умінь при вступі до магістратури фаховою атестаційною 

комісією 

Фахове вступне випробування з логопедії складається у формі усного 

іспиту. Білет складається з 3-х питань. 

Перше питання передбачає висвітлення особливостей різних 

мовленнєвих порушень (визначення, причини, симптоматика, класифікація, 

рівні порушень). 

Друге питання стосується специфіки роботи логопеда в дошкільних та 

шкільних закладах освіти, а також у медичних та соціально-реабілітаційних 

закладах. 

Третє питання присвячене особливостям логокорекційної роботи з 

подолання вад мовлення, профілактиці порушень мовлення. 

 Фахова атестаційна комісія оцінює відповідь на кожне питання і 

виставляє загальну оцінку за відповіді за прийнятою бальною системою. 

175 – 200 балів – абітурієнт дає повну, чітку відповідь, вказуючи на 

періоди розвитку дитини, дає характеристику мовленнєвому розвитку дитини, а 

також формуванню мовлення в процесі онтогенетичного розвитку дитини. 

Повною мірою характеризує основні форми і види мовленнєвих порушень, їх 

причини та симптоматику; засоби, методи та особливості логопедичної роботи. 

Грамотно висвітлює специфіку роботи логопеда в різних закладах.  

150 – 174 бали – абітурієнт при характеристиці вікових норм розвитку 

дитини, етіологічних чинників, симптоматики та логокорекційної роботи по 

подоланню мовленнєвих вад припускає дві неточності. Абітурієнт дає неповну 

характеристику порушень мовлення. Погано орієнтується в застосуванні 

корекційних засобів логопедії. Абітурієнт достатньо володіє уміннями та 

навичками корекційно-логопедичної роботи на практиці.  

100 – 149 балів – абітурієнт дає неповну характеристику порушень 

мовлення. Погано орієнтується в застосуванні корекційних засобів логопедії. 
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Абітурієнт недостатньо володіє уміннями та навичками корекційно-

логопедичної роботи на практиці. Допускає багато неточностей. 

0 – 99 балів – абітурієнт зовсім не орієнтується в етіології, симптоматиці 

та логокорекційній роботі з подолання вад мовлення, не в змозі дати їх загальну 

характеристику, не знає умов і особливостей їх застосування. Абітурієнт зміг 

скласти логокорекційну програму, але при її складанні допустив багато 

помилок, що спричинять різке зниження корекційно-логопедичного ефекту і 

погіршення загального стану дитини. 

Якщо студент під час відповіді набирає від 1 до 99 балів – іспит вважається 

не складеним; 100 – 200 балів – студент склав іспит. 
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ПИТАННЯ ДО УСНОГО ІСПИТУ 

1. Логопедія як окрема галузь дефектологічної науки. Предмет, мета та 

завдання. 

2. Класифікація порушень голосу. 

3. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗНМ. 

4. Зв’язок логопедії з іншими науками. 

5. Етапи корекційної роботи при дислалії. 

6. Ринолалія. Класифікація ринолалії. 

7. Структурні компоненти мовлення. 

8. Розвиток артикуляційної моторики при порушеннях звуковимови.  

9. Характеристика мовленнєвих і немовленнєвих симптомів при 

дизартрії. 

10. Розвиток структурних компонентів мовлення в онтогенезі. 

11. Акустичні особливості голосу.  

12. Моторна алалія. Причини, механізми, симптоматика. 

13. Поняття про мовленнєву ваду. Співставлення норми і патології. 

14. Функціональна та органічна дислалія, причини, поширеність в різних 

вікових групах. 

15. Методика обстеження дітей з ринолалією. 

16. Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності. 

17. Обстеження дитини з дизартрією. 

18. Закрита ринолалія. Логопедична робота при закритій ринолалії. 

19. Причини та механізми порушень усного та писемного мовлення. 

20. 3агальний огляд класифікації мовленнєвих порушень. 

21. Подолання вад звукової системи мовлення при дизартрії. 

22. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями 

мовлення. 

23. Корекційна робота з формування та вдосконалення мовленнєвого 

дихання та просодичних компонентів мовлення. 

24. Загальна характеристика алалії. 
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25. Попередження порушень мовлення у дітей дошкільного та шкільного 

віку. 

26. Вікові особливості голосу.  

27. Зміст та методика логопедичної роботи при моторній алалії. 

28. Загальні принципи обстеження осіб з порушеннями мовлення. 

29. Загальна характеристика основних форм дизартрії. 

30. Дизорфографія як особлива форма дисграфії. 

31. 3міст та методика обстеження дітей з дислалією. 

32. Загальна характеристика логопедичної роботи з подолання порушень 

темпу та ритму мовлення несудомного характеру. 

33. Профілактика порушень читання та письма у дітей дошкільного віку.  

34. Загальна характеристика дислалії. Класифікація дислалії. 

35. Характеристика сучасного комплексного медико-педагогічного 

підходу до подолання заїкання.  

36. Операції письма та читання. 

37. Загальні принципи корекційної роботи з дітьми-логопатами. 

38. Клінічна диференціація заїкання. 

39. Передумови формування писемного мовлення та їх формування в 

дітей старшого дошкільного віку.  

40. Розвиток артикуляційної моторики при порушеннях звуковимови.  

41. Класифікація афазії. 

42. Система навчання і виховання дітей з ринолалією. 

43. Розвиток фонематичного сприймання та формування фонематичних 

уявлень у дітей з дислалією. 

44. Зміст та методика обстеження заїкуватих дітей. 

45. Загальна характеристика логопедичної роботи з подолання порушень 

писемного мовлення при афазії. 

46. Фонетичне та фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення у 

дітей. 

47. Логопедична робота із заїкуватими дорослими.  



13 
 

48. Загальна характеристика класифікацій дисграфії. 

49. Обстеження дитини із ФНМ та ФФНМ. 

50. Логопедична робота із заїкуватими дітьми дошкільного віку.  

51. Загальна характеристика класифікацій дислексії. 

52. Загальна характеристика корекційно-логопедичної роботи при 

ФФНМ. 

53. Логопедична робота із заїкуватими дітьми шкільного віку.  

54. Психолого-педагогічна характеристика дітей з алалією. 

55. Логопедичне заняття. Структурні компоненти логопедичного заняття 

з дітьми із ФФНМ. 

56. Обстеження дитини із ЗНМ. 

57. 3агальна характеристика порушень писемного мовлення.  

58. Загальна характеристика порушень голосу. Причини порушень 

голосу. 

59. Попередження заїкання. 

60. Специфіка роботи з артикуляційної моторики при дизартричних 

розладах. 

61. Зміст медико-педагогічного впливу при вродженій відкритій формі 

ринолалії.  

62. Характеристика немовленнєвих симптомів при ЗНМ. 

63. Загальна характеристика афазії. 

64. Загальна характеристика дизартрії. Причини, механізми. 

65. Методи діагностики сенсорної алалії. 

66. Загальна характеристика заїкання. Причини, механізми, 

симптоматика. 

67. Загальна характеристика порушень темпу та ритму мовлення 

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

68. Загальна характеристика логопедичної роботи з подолання порушень 

усного мовлення при афазії. 

69. Структурні компоненти логопедичного заняття з дітьми із ЗНМ.  
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70. Загальне недорозвинення мовлення у дітей.  

71. Етапи корекційної роботи при дислалії. 

72. Попередження заїкання. 

73. Загальна характеристика корекційно-логопедичної роботи при ЗНМ. 

74. Психолого-педагогічне та логопедичне вивчення дітей з вадами 

письма та читання. 

75. Загальна характеристика сенсорної та моторної афазії. 

76. Немовленнєва симптоматика моторної та сенсорної алалії.  

77. Дислексія. Етіологія, класифікація, симптоматика. 

78. Взаємозв’язок вчителя-логопеда з батьками дітей, що мають 

порушення мовлення. 

79. Психолого-педагогічна характеристика заїкуватих. 

80. Формування та розвиток фонематичного слуху у дітей з порушеннями 

мовлення. 

81. Характеристика сенсорної та моторної алалії.  

82. Розвиток мовлення дітей в онтогенезі. 

83. Диференційна діагностика ЗНМ та ЗМР, ЗНМ та порушень 

інтелектуального розвитку.  

84. Класифікація дизартрії.   

85. Немовленнєва симптоматика ЗНМ. 

86. Дитяча та доросла афазія. 

87. Типи помилок при порушеннях письма та читання. 

88. Класифікація дислалії. 

89. Передумови формування навичок письма  

90. Диференційна діагностика алалії. 
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