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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до Законів України 

«Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р., із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 749-IX від 03.07.2020 р., ВВР, 2020 р., № 47, ст.411), «Про освіту» 

(№ 2145-VIII від 05.09.2017 р., із змінами, внесеними згідно із Законами № 725-IX 

від 18.06.2020 р., ВВР, 2020 р., № 46, ст.395 ), «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р., із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 1666-VIII від 06.10.2016 р., ВВР, 

2016 р., № 47, ст.800), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (№ 1341 від 23.11.2011 р., із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ № 519 від 25.06.2020 р.), інших нормативних 

актів України з питань освіти, освітньо-професійної програми, Статуту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Наказ 

Міністерства освіти і науки України №120 від 29 січня 2021 р.), «Положення про 

порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Уманському 

державному педагогічному університету імені Павла Тичини» (Затверджено на 

засіданні вченої ради УДПУ імені Павла Тичини, протокол №3 від 27 жовтня 

2015 р.). 

Комплексний кваліфікаційний екзамен ставить за мету перевірити рівнь 

теоретичних та практичних навичок здобувачів початкового рівня (короткого 

циклу) вищої освіти та вміння оперувати набутими знаннями у своїй професійній 

та суспільній діяльності. 

Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену визначається загально-

професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями випускників.  

Форма проведення екзамену – письмова (у формі тестів). 

Перелік професійних дисциплін до комплексного кваліфікаційного 

екзамену зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітнім ступенем молодший 

бакалавр: 

1. Основи дефектології та логопедії; 

2. Логопедія (дислалія); 

3. Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони 

мовлення).  

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою комплексного кваліфікаційного екзамену з основ 

дефектології та логопедії є перевірка залишкових знань та умінь студентів. 

Випускник повинен володіти такими загальними компетентностями: 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя; 

ЗК–3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК-5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Фахові компетентності, якими повинен володіти випускник: 

ФК-1. Здатність до аналізу вітчизняного досвіду становлення і розвитку 

спеціальної та інклюзивної освіти; 

ФК-2. Здатність до застосування медико-біологічних знань, практичних 

умінь і навичок для побудови корекційного- розвиткового процесу; 

ФК-3. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у 

роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями, обираючи  інформаційно-

комп’ютерне забезпечення; 

ФК-4. Здатність застосовувати логопедичні технології з урахуванням 

ступеня мовленнєвих порушень та вікових особливостей дітей; 

ФК-5. Здатність працювати в команді для здійснення комплексного 

корекційно-педагогічного супроводу дітей з мовленнєвими порушеннями; 

ФК-6. Здатність застосовувати теоретичні методи психолого-педагогічного 

дослідження для обробки отриманої інформації; 

ФК-7. Здатність дотримуватися основних принципів та правил комунікації; 

ФК-8. Здатність організовувати дитячий колектив для особистісного 

розвитку вихованців та їхньої соціалізації; 

ФК-9. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення та 

саморозвитку; 

ФК-10. Здатність до знаходження творчих рішень та вміння застосовувати 



їх на практиці. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти та вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності; 

ПРН2. Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел для 

розв’язування конкретних задач спеціальної освіти; 

ПРН3. Розуміти закономірності та особливості розвитку дітей з 

порушеннями мовлення; 

ПРН4. Застосовувати сучасні методи діагностики мовленнєвих порушень у 

дітей та критично оцінювати достовірність одержаних результатів; 

ПРН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації 

освітньокорекційного процесу в різних типах закладів. 

ПРН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів 

психологопедагогічної діагностики дітей з мовленнєвими порушеннями з 

урахуванням їхніх вікових відмінностей; 

ПРН7. Вільно спілкуватися державною мовою у професійному середовищі; 

ПРН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей 

з мовленнєвими порушеннями; 

ПРН9. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної 

інформації; 

ПРН10. Здійснювати спостереження за дітьми з мовленнєвими 

порушеннями, з урахуванням їхніх вікових особливостей, індивідуальних 

можливостей та здібностей; 

ПРН11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, 

технології, форми і засоби та корекційно-розвиткового навчання дітей з 

порушеннями мовлення; 

ПРН12. Планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові допомогу відповідно до рівня розвитку і функціонування дитини з 

мовленнєвими порушеннями; 

ПРН13. Сприяти соціальній адаптації осіб з мовленнєвими порушеннями; 

ПРН14. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з 

мовленнєвими порушеннями у ролі асистента вчителя-логопеда; 

ПРН15. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і 

законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. 



ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

«ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ» 

 

1. ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ 

Тема 1. Дефектологія, як наука. Предмет дослідження дефектології, 

завдання. Понятійно-категоріальний апарат дефектології. Реабілітація дітей з 

порушеннями. 

Тема 2. Становлення і розвиток дефектології як науки. Розвиток 

дефектології в Античності та Середньовіччі. Розвиток дефектології в епоху 

Відродження. Історія вітчизняної дефектології. 

Тема 3. Етіологія порушень психофізичного розвитку. Визначення 

дефініції «аномальна дитина». Особливості розвитку дітей з аномаліями. Чинники 

психічного розвитку дитини та параметри дизонтогенезу. 

Тема 4. Взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та 

особистісному розвитку дитини. Відхилення в особистісному розвитку Первинні 

і вторинні дефекти. Порушення між функціональної взаємодії. 

Тема 5. Психолого-педагогічні особливості дітей із сенсорними 

порушеннями. Предмет і завдання сурдопедагогіки. Причини порушення слуху. 

Вроджені й набуті глухота і туговухість. Психолого-педагогічна класифікація дітей з 

вадами слуху за Р. М. Боскіс. Психологічний розвиток дітей з порушеннями слуху як 

дефіцитарного типу дизонтогенезу. Предмет і завдання тифлопедагогіки. Категорії 

дітей з порушеннями зорової функції. Ступені порушення зору. Причини порушення 

зору. Особливості психічного розвитку незрячої дитини. Психологічні особливості 

сліпоглухонімих дітей. Досвід І. А. Соколянського і О.І.Мєщєрякова при роботі з 

дітьми даної категорії.  

Тема 6. Психолого-педагогічні особливості дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. Види патологій опорно-рухового апарату. Церебральний параліч 

як основна причина рухових розладів у дитячому віці. Причини ДЦП. Клінічна 

характеристика дітей з церебральним паралічем. Особливості рухового розвитку 

дітей з ДЦП: Форми ДЦП. Супутні захворювання та вторинні порушення. Зміст 

корекційної роботи при ДЦП 

Тема 7. Проблема компенсації дефекту. Поняття компенсації психічних 

функцій. Типи компенсації. Погляди вчених на вирішення проблеми компенсації 

порушень на різних етапах розвитку спеціальної психології та корекційної 

педагогіки. Проблема компенсації в межах індивідуальної психології А. Адлера. 

Теорія компенсації психічних функцій за Л.С.Виготським. Надкомпенсація. 

Приклади надкомпенсації. 

Тема 8. Теоретичні та методологічні основи логопедії. Предмет і 

завдання логопедії. Зв'язок логопедії з іншими науками. Принципи і методи 

логопедії. Понятійно-категоріальний апарат логопедії. 



Тема 9. Етіологія та класифікація порушень мовлення. Причини 

мовленнєвих порушень. Біологічні та соціально-психологічні чинники 

мовленнєвих порушень. Сучасні клініко-педагогічна та психолого-педагогічна 

класифікації мовленнєвих розладів. 

Тема 10. Ринолалія та порушення голосу. Визначення ринолалії. Форми 

ринолалії: відкрита (функціональна і органічна). Закрита ринолалія 

(функціональна і органічна). Змішана ринолалія. Порушення голосу та темпу 

мовлення. Акустичні основи голосоутворення. Загальна характеристика порушень 

голосу. Причини, механізми і класифікація порушень голосу. 

Тема 11. Дизартрія. Дизартрія як порушення вимовної сторони мовлення, 

зумовлене недостатністю іннервації мовленнєвого апарату. Форми дизартрії: 

центральна і периферична. Класифікація дизартрій. Особливості відновлюваної 

роботи з дітьми з дизартричними порушеннями. 

Тема 12. Алалія та афазія. Визначення алалії. Причини алалії. 

Класифікація алалії: моторна, сенсорна, сенсомоторна. Система корекційної 

роботи при алалії. Визначення, причини, класифікація афазії. Корекційно-

педагогічна робота при афазії. 

Тема 13. Дисграфія та дислексія. Поняття про писемне мовлення. 

Визначення поняття дисграфія. Класифікація дисграфій. Корекційно-педагогічна 

робота при дисграфії. Поняття про процесс читання. Визначення поняття 

дислексія. Класифікація дислексій. Корекційно-педагогічна робота при дислексії. 

2. ЛОГОПЕДІЯ (ДИСЛАЛІЯ) 

Тема 1. Науково-теоретичні основи логопедії. Предмет та завдання 

логопедії. Види мовленнєвої діяльності. Зв’язок логопедії з іншими науками. 

Тема 2. Етапи, закономірності та особливості формування і розвитку 

мовлення у дітей раннього і дошкільного віку. Періоди розвитку дитини. 

Формування мовлення в процесі онтогенетичного розвитку дитини. Розвиток 

спілкування та гри. 

Тема 3. Формування звуків української мови. Утворення звуків мовлення. 

Класифікація голосних звуків. Характеристика приголосних звуків української 

мови. Класифікація приголосних звуків за М. Савченко 

Тема 4. Дислалія як порушення фонаційного оформлення 

висловлювання. Форми дислалії. Аномалії прикусу. Аномалії зубної системи. 

Аномалії ротової порожнини 

Тема 5. Обстеження дітей з дислалією. Збір анамнестичних даних. 

Логопедичне обстеження 

Тема 6. Корекція дислалії. Методи логопедичної роботи. Етапи 

логопедичного впливу 

Тема 7. Порушення вимови свистячих звуків. Правильна артикуляція 

свистячих звуків. Загальна характеристика. Види порушень свистячих звуків. 



Сигматизм свистячих. Види. Загальна характеристика. Парасигматизм свистячих. 

Види. Загальна характеристика. Методика логопедичної роботи з усунення 

порушень вимови свистячих: підготовчий етап; етап постановки звуків; етап 

автоматизації звуків; етап диференціації звуків; етап уведення звука у зв’язне 

мовлення. 

Тема 8. Порушення вимови шиплячих звуків. Правильна артикуляція 

шиплячих звуків. Загальна характеристика. Види порушень шиплячих звуків. 

Сигматизм шиплячих. Види. Загальна характеристика. Парасигматизм шиплячих. 

Види. Загальна характеристика. Методика логопедичної роботи з усунення 

порушень вимови шиплячих: підготовчий етап; етап постановки звуків; етап 

автоматизації звуків; етап диференціації звуків; етап уведення звука у зв’язне 

мовлення. 

Тема 9. Порушення вимови сонорних звуків [Л], [Л’], [Й]. Правильна 

артикуляція сонорних звуків [Л], [Л’], [Й]. Загальна характеристика. Види 

порушень сонорних звуків л, л’, й. Сигматизм сонорних звуків [Л], [Л’], [Й]. 

Види. Загальна характеристика. Парасигматизм сонорних звуків [Л], [Л’], [Й]. 

Види. Загальна характеристика. Методика логопедичної роботи з усунення 

порушень вимови сонорних звуків [Л], [Л’], [Й]: підготовчий етап; етап 

постановки звуків; етап автоматизації звуків; етап диференціації звуків; етап 

уведення звука у зв’язне мовлення. 

Тема 10. Порушення вимови сонорного звуку [Р], [Р’]. Правильна 

артикуляція сонорного звуку [Р], [Р’]. Загальна характеристика. Види порушень 

сонорного звуку [Р], [Р’]. Методика логопедичної роботи з усунення порушень 

вимови сонорного звуку [Р], [Р’]: підготовчий етап; етап постановки звуків; етап 

автоматизації звуків; етап диференціації звуків; етап уведення звука у зв’язне 

мовлення. 

Тема 11. Порушення вимови задньоязикових звуків [К], [Ґ], [Х], [Г]. 

Правильна артикуляція задньоязикових звуків [К], [Ґ], [Х], [Г]. Загальна 

характеристика. Види порушень задньоязикових звуків [К], [Ґ], [Х], [Г]. Методика 

логопедичної роботи з усунення порушень вимови задньоязикових звуків [К], [Ґ], 

[Х], [Г]: підготовчий етап; етап постановки звуків; етап автоматизації звуків; етап 

диференціації звуків; етап уведення звука у зв’язне мовлення. 

3. ЛОГОПЕДІЯ (ФФНМ, ЗНМ, ПОРУШЕННЯ ТЕМПО-РИТМІЧНОЇ 

СТОРОНИ МОВЛЕННЯ) 

Тема 1.Фонетико – фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ). 

Визначення ФФНМ у дітей. Характеристика проявів ФФНМ у дітей. Порушення 

звуковимови у дітей при ФФНМ. Виконання звукового аналізу слова при ФФНМ. 

Структура дефекту при ФФНМ. 

 

 



Тема 2. Корекційна робота з дітьми, які мають порушення з ФФНМ.  

Основні завдання логопедичної роботи з дітьми. Дослідження мови у дітей з 

ФФНМ. Система корекційної роботи з розвитку фонематичного слуху у дітей з 

ФФНМ. Програмне навчання дітей з ФФНМ.  

Тема 3. Особливості логопедичної роботи при порущеннях слуху у дітей 

з ФФНМ. Логопедична робота при порушенні слуху у дітей. Поєднання 

фонетико-фонематичного порушення мовлення та порушення слуху у дітей. 

Порушення лексичного і граматичного стану мовлення детей з порушеним 

слухом. 

Тема 4. Поняття про загальне недорозвинення мовлення в дітей. 

Розвиток мови дітей в онтогенезі. Порушення лексики у дітей з ЗНМ. 

Класифікація першого і другого рівня ЗНМ. Класифікація третього і четвертого 

рівня ЗНМ. 

Тема 5. Порівняльна характеристика дітей дошкільного і шкільного 

віку. Характеристика дітей які страждають на ЗНМ. Особливості лексичного 

розвитку дітей із ЗНМ. Методи логопедичної роботи з розвитку лексики у дітей із 

ЗНМ. 

Тема 6. Визначення та ступінь заїкання у дітей. Визначення заїкання у 

дітей. Причини виникнення заїкання. Основні типи мовленнєвих судом. 

Визначення ступеня заїкання у дітей. Класифікація заїкання.  

Тема 7. Комплексний підхід до подолання заїкання у дітей. Особливості 

застосування комплексного підходу до подолання заїкання у дітей дошкільного та 

шкільного віку. Застосування психотерапія в комплексному лікуванні заїкання 

дітей. Здійснення логопедичної роботи при заїканні. Основні вимоги до 

проведення логопедичних занять дітей із заїканням. 

Тема 8. Попередження заїкання у дітей. Профілактика хроніфікації 

заїкання. Раціональне лікування заїкання. Попередження рецидивів заїкання. 

Пам'ятка для підлітків і дорослих, що пройшли курс психолого-педагогічної 

реабілітації.  

Тема 9. Визначення брадилалії та її корекційна робота. Визначення 

брадилалії. Причини виникнення брадилалії. Симптоми виникнення браділалії. 

Корекціна робота при брадилалії.  

Тема 10. Визначення тахілалії та її корекційна робота. Визначення 

тахілалії. Класифікація тахілалії. Причини виникнення тахілалії. Прогноз і 

профілактика тахілалії. Корекціна робота при тахілалії.  

Тема 11. Причини, механізми і класифікація порушень голосу. 

Етіологічні порушення голосу. Характеристика порушень голосу. Класифікації 

розладів голосу. Етап постановки фізіологічного і фонаційного дихання. 

Профілактика порушень голосу. Гігієнічні рекомендації по збереженню голосy. 

 



СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ  

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Тестові запитання від 1 до 100 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 

лише одна правильна. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді (а, б, в, г) 

та позначити її в бланку відповіді біля номера завдання.  

Загальна оцінка за тестові запитання оцінюється за шкалою від 0 до 100 

балів, де кожна правильна відповідь становить 1 бал. Загальний бал оцінювання 

рівня знань студента вираховується згідно кількості правильних відповідей.  

У разі проведення комплексного кваліфікаційного екзамену у системі 

дистанційного навчання Moodle, здобувач повинен: 

1. Зайти через посилання https://dls.udpu.edu.ua/index.php (Інформаційно-

освітнє середовище для студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання), 

в якому обирає поле «Авторизуватись». 

2. Після авторизації здобувачеві відкривається вікно, в якому йому 

необхідно ввести логін та пароль особистого кабінету студента, далі натиснути 

поле «Вхід». 

3. Здобувач потрапляє на головну сторінку платформи Moodle. Ліворуч 

знаходиться інформаційна сторінка, за якою потрібно перейти до назви 

Комплексного кваліфікаційного екзамену, з якого буде проведено тестування. 

4. Перейшовши на потрібний тест, у здобувача відкриється сам тест, який 

буде доступний з 8.30 год. до 17.00 год. у день складання екзамену. 

5. Здобувач обирає  поле «Розпочати тест». Розпочавши тест здобувач 

побачить, що кожне питання тесту містить порядковий номер. Під тестом 

розміщені варіанти відповідей, з яких необхідно обрати лише одну правильну. 

Комплексний кваліфікаційний екзамен містить 100 тестових питань. 

6. Після обрання здобувачем правильну відповідь, здобувач обирає поле 

«Перейти до наступного питання». 

7. Після проходження останнього питання тесту, здобувач обирає поле 

«Завершити спробу». 

8. Далі переглядає, чи у всіх питаннях відповідь збережена, та опустившись 

донизу обирає поле «Відправити все та завершити». 

9. Далі ще раз обирає поле «Відправити все та завершити». Після цього 

кожен здобувач зможе побачити кількість балів за пройдений тест.  

10. Оцінки за комплексний кваліфікаційний екзамен для здобувачів 

ОС «молодший бакалавр» буде оголошено головою екзаменаційної комісії в через 

2 дні після проведення екзамену. 

 

 

https://dls.udpu.edu.ua/index.php


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Сума 

балів за 

тестові 

завдання 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою для 

комплексного 

кваліфікаційног

о іспиту 

Характеристика відповідей студента 

90-100 А відмінно  

Обсяг правильно розв’язаних завдань становить 

90-100 %. Студент володіє уміннями і 

навичками розв’язування складних, 

нестандартних тестових завдань як 

обов’язкового так і підвищеного рівнів, 

демонструє розуміння змісту навчального 

матеріалу, розв’язує завдання правильно, 

обґрунтовано і раціонально.  

82-89 В дуже добре  

Обсяг правильно розв’язаних завдань становить 

понад 82-89 %. У розв’язаних тестових 

завданнях зустрічаються окремі неточності і 

незначні помилки, які суттєво не впливають на 

правильність відповіді. 

74-81 С Добре 

Обсяг розв’язаних тестових завдань становить 

74-81 %. Студент добре володіє уміннями і 

навичками розв’язування нескладних тестових 

завдань, демонструє розуміння 

змісту навчального матеріалу, знає властивості 

понять і вміє обґрунтовувати їх істинність, вміє 

логічно мислити, робити правильні умовиводи і 

судження. 

64-73 D Достатньо 

Обсяг розв’язаних тестових завдань становить 

64-73 %. Студент задовільно володіє уміннями і 

навичками розв’язування нескладних тестових 

завдань. У відповідях на 

запитання тесту студентом допускаються 

несуттєві недоліки та помилки. 

60-63 Е  Задовільно 

Обсяг розв’язаних тестових завдань становить 

60-63 %. Відповіді на питання тесту носять 

фрагментарний характер, свідчать, що студент 

відтворює знання поверхово, на рівні 

запам’ятовування, не вміє застосовувати їх в 

змінених умовах, міркує шаблонно. 

35-59 FX незадовільно  

Обсяг розв’язаних тестових завдань становить 

35-59 %. У студента відсутні просторова уява, 

знання, вміння і навички для розв’язування 

поставлених завдань. 

0-34 F незадовільно  

Обсяг розв’язаних тестових завдань становить 

менше 34 %. Студент не усвідомлює змісту 

запитань тесту, його відповідь не має 

безпосереднього відношення до поставленого 

питання або відсутня зовсім, не вміє міркувати. 
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