
Модульна контрольна 1 
Варіант 1 
1.Назвіть причини виникнення аномалій у розвитку дітей. 
2.Перерахуйте  основні діагностичні показники , які характерні для кожної 

категорії аномальних дітей. 
Тестові завдання: 
1. Ідеаторний рівень нервово-психічного реагування у дітей  
починається: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 5 до 11 років; 
г) від 11 років; 
д) з 7 років. 
2. Визначити чи бувають маячення у хворих на епілепсію: 
а) маячення не спостерігаються; 
б) маячення спостерігаються у всіх хворих на епілепсію; 
в) бувають лише маячення величі; 
г) у хворих з епілептичними психозами бувають маячення; 
д) спостерігаються тільки у стані афекту.21 
3. Методи дослідження уваги: 
а) класифікація, утворення аналогій; 
б) піктограми; 
в) таблиці Равена; 
г) пошук чисел за таблицями Шульте, коректурна проба; 
д) асоціативний експеримент. 
4. Найхарактерніша причина реактивного волоцюзтва у дітей: 
а) порушення потягів; 
б) прояви аутизму; 
в) особистісні реакції протесту; 
г) бажання пізнати оточення; 
д) прагнення до самостійності. 
5. Методи дослідження пам’яті: 
а) утворення аналогій; 
б) піктограми; 
в) асоціативний експеримент; 
г) таблиці Равена; 
д) проби на зорову та слухову пам’ять. 
6.  Олігофренія поділяється на: 
а) дебільність та імбецильність; 
б) ідіотію, імбецильність, дебільність; 
в) імбецильність і дебільність; 
г) ідіотію і дебільність. 
7. Характерною ознакою мутизму у реакціях протесту в дітей є: 
а) виникнення післяобрази, що сприймається як надцінна ідея; 
б) виникнення при затьмареній свідомості; 



в) виникнення у хворих з розумовою відсталістю; 
г) при цьому мають місце “голоси”, які забороняють говорити; 
д) мутизм не усувається після психотерапії. 
8. Для виявлення розладів мислення використовуються такі  
методи: 
а) тест Еткінда, асоціативний експеримент; 
б) коректурна проба, тест Розенцвейга; 
в) утворення аналогій, винятки, таблиці Равена; 
г) таблиці Шульте, метод Роршаха;22 
д) методика Дембо-Рубінштейна. 
9. У дітей найчастіше тапляються такі дефекти мовлення:  
а) забування намірів; 
б) труднощі у вимові голосних звуків; 
в) прискорення темпу мови; 
г) заїкання, невимова деяких приголосних; 
д) уповільнення темпу вимови. 
10. До ознак депресивної рухової загальмованості належать усі,  
наведені нижче, крім: 
 
 
 
Варіант 2 
1. Дайте визначення поняття "аномальна дитина". Види порушень у дітей. 
2.  Як відомо в структурі порушення виділяють первинний дефект та вторинні 

відхилення. Розберіть структуру дефекту при зниженні слуху, зору і інтелекту. 
Тестові завдання: 
1. Вперте намагання дітей кусати нігті, ссати палець, виривати  
волосся належить найчастіше до: 
а) ритуалів; 
б) гіперкінезів; 
в) патологічних нав’язливих дій; 
г) імпульсивних дій; 
д) тіків.  
2. Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збуд- 
ливість, нестійкість уваги у дітей характерні для: 
а) ритуалів; 
б) гіперкінезів; 
в) імпульсивних дій; 
г) тіків; 
д) патологічних звичних дій. 
3. Дослідження самооцінки можна здійснити за допомогою: 
а) методики Дембо-Рубінштейна; 
б) тесту Роршаха; 
в) тесту Равена; 
г) тесту Шульте; 



д) тесту Векслера.23 
4. Паралогічне мислення характеризується: 
а) скаргами на втрату здатності швидко переключатися з однієї  
теми бесіди на іншу; 
б) втратою логічного зв’язку, підміною одних понять іншими; 
в) зупиненням думок; 
г) частим поєднанням з гіпермнезіями; 
5. Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збудли- 
вість, нестійкість уваги у дітей характерні для синдрому: 
а) неврозоподібного; 
б) гіперкінетичного; 
в) психопатоподібного; 
г) кататонічного; 
д) гебефренічного. 
6. Метод дослідження емоційно-мотиваційної сфери: 
а) тест Равена; 
б) тест Шульте; 
в) тест Люшера; 
г) тест Векслера; 
д) тест Бентона. 
7. Психомоторний рівень нервово-психічного реагування власти- 
вий дітям у віці: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 5 до 11 років; 
г) від 7 до 12 років. 
8. Імпульсивні дії виявляються: 
а) відчуттям “зробленості”; 
б) дією під контролем свідомості; 
в) поступовим початком; 
г) немотивованою дією за глибокого порушення психічної діяль- 
ності. 
9. В основі “шкільної фобії” — найчастіше: 
а) порушення темпу мислення; 
б) переживання своєї навчальної та соціальної неспроможності; 
в) ідеї відносин;24 
г) страх закритих приміщень; 
д) церебрастенічні явища. 
10. Особливості інтелекту можна перевірити за допомогою  
тесту: 
а) Шульте; 
б) Люшера; 
в) Дембо-Рубінштейна; 
г) Векслера; 
д) Роршаха. 



 
 
Варіант 3 
1.Розкрийте соціальне значення дефектології  
2.Поясніть погляд Л.С.Виготського на те, що  дефект  одного аналізатора 

призводить до цілого ряду відхилень. 
Тестові завлання: 
1. Соматовегетативний рівень нервово-психічного реагування  
властивий дітям: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 5 до 11 років; 
г) від 7 до 12 років. 
2. Найчастішими масками маніакальних станів у підлітків є: 
а) збільшення маси тіла; 
б) схуднення; 
в) зростання витривалості до фізичних навантажень; 
г) поліпшення успіхів у навчанні; 
д) поведінкові (психопатоподібні) порушення. 
3. Особистісні порушення виявляють за допомогою тесту: 
а) Люшера; 
б)Шульте; 
в) Розенцвейга; 
г) Равена; 
д)ММРІ. 
4. Наркоманійна залежність призводить до: 
а) змін ієрархії мотивів особистості; 
б) підвищення працездатності; 
в) порушень мислення; 
г) емоційної індиферентності; 
д) маячень переслідування.25 
5. Афективний рівень нервово-психічного реагування властивий  
дітям: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 3 до 11 років; 
г) від 7 до 10 років. 
6. Найчастішими масками депресивних станів у підлітків є: 
а) бажання більше часу проводить на вулиці; 
б) бажання вивчати точні науки; 
в) збільшення витривалості до фізичних навантажень; 
г) порушення навчання, поведінки і суїцидальні прояви; 
д) поліпшення пам’яті на сумні події. 
7. Затримка психічного розвитку — це: 
а) уповільнення темпів розвитку, яке виявляється в недостатності  



загального запасу знань, незрілості мислення, переважанні іг- 
рових інтересів, швидкій пересичуваності в інтелектуальній  
діяльності; 
б) Найглибший ступінь психічного недорозвитку (IQ = 0–5)-ха- 
рактеризується практично повною відсутністю мислення. У цих  
хворих здебільшого цілком відсутні навички охайності, вони не  
здатні до елементарного самообслуговування; 
в) порушення розуміння мови внаслідок ураження скроневої час- 
тки домінантної півкулі. 
8. Олігофренія — це: 
а) легка розумова відсталість, яка характеризується конкретністю  
мислення, нездатністю до творчої поведінки, примітивністю ін- 
тересів та почуттів. Поняття числа не сформоване, немає уяви  
про збереження кількості предметів при їх переміщенні (фено- 
мен Піаже); 
б) часткове специфічне порушення засвоєння процесу читання,  
яке зумовлене несформованістю або порушенням вищих психіч- 
них функцій і виявляється у повторюванні стійких помилок на  
письмі; 
в) стан загального недорозвитку психіки внаслідок спадкової зу- 
мовленості або внутріутробного ураження головного мозку. 26 
Залежно від ступеня порушення вирізняють дебільність, імбе- 
цильність та ідіотію. 
9. Ушкоджений психічний розвиток — це: 
а) розвиток дитини з органічним ураженням центральної нерво- 
вої системи. Ушкодженим психічним розвитком можна вважа- 
ти такі стани, як мінімальна мозкова дисфункція, порушення  
міжпівкульової взаємодії, локальні ураження головного мозку,  
епілепсія, прогресуючі органічні ураження ЦНС; 
б) часткове специфічне порушення процесу писання. Причинами  
дисграфії можуть бути недорозвиненість мови, порушення її  
граматичного ладу, недорозвиток зорового гнозису, порушення  
звукового аналізу та синтезу; 
в) крайні варіанти норми, за яких окремі риси характеру надмірно  
посилені. У підлітків наявна підвищена чутливість до певних  
психотравмуючих дій за достатньої стійкості до інших. 
10. Мінімальна мозкова дисфункція — це: 
а) безтурботний настрій, за якого переважають благодушність,  
пасивне переживання цілковитого благополуччя, вдоволення,  
поверхове ставлення до серйозних явищ; 
б) незначне порушення функцій головного мозку та біологічно  
зумовлена недостатність функцій нервової системи, що призво- 
дить до легких розладів поведінки і зниження здатності до нав- 
чання; 
в) розлад мови, за якого порушується її плавність, виникають  



мимовільні затримки вимовляння окремих звуків, повторення  
звуків та складів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варіант 4 
1.  Чим відрізняються діти з ЗПР від розу мово відсталих дітей. З'ясуйте чому 

цим дітям потрібні спеціальні умови виховання та навчання? 
2.   Докажіть  необхідність  ранньої  стимуляції мовлення  у  дітей  з 

порушенням слуху. 
 
1.Виберіть із запропонованих термінів синонім поняття „аномалія розвитку”: 
            а) анемія; 
            б) дизонтогенія; 
            г) дисплазія; 
            д) астенія. 
2. Засновником дефектології як науки є : 
           а) Е. Сеген; 
           б) Г. Сухарева; 
           в) Л. Виготський; 
           г) С. Рубінштейн; 
3. Заміщення недорозвинених або порушених функцій визначається як: 
         а) корекція порушених функцій; 
         б) компенсація порушених функцій; 
         в) реабілітація. 
4. Розумова відсталість характеризується як: 
         а) недостатність когнітивної діяльності; 
         б) затримка психічного розвитку; 
         в) стійке порушення пізнавальної діяльності  
5.  Ведучим порушенням при олігофренії є: 
     а) здатність до узагальнення та абстрагування; 
     б)  порушення мовлення; 
     в)  порушення памяті. 
6. Надбана  розумова відсталість це: 
    а)  астенія; 
    б) деменція; 
    в) затримка психічного розвитку. 
 7. Затримці психічного розвитку характерні: 



   а) тотальність; 
   б) дифузність; 
   в) мозайність. 
8.  До якого виду психічного дизонтогенезу відносяться порушення слуху і 

зору: 
   а) спотвореного  розвитку; 
   б) психічного недорозвитку; 
   в) дисгармонічного розвитку; 
   г) дифіцитарного розвитку. 
9. Вторинним дефектом при порушенні слухової функції є:: 
  а) недорозвиток мислення; 
  б) недорозвиток мовлення; 
  в) недорозвиток уваги. 
 10. Діти з повною відсутністю зорових відчуттів це: 
 а) сліпі; 
 б) слабозорі; 
 в) тотально сліпі; 
 
Варіант 5 
1. Розкрийте зміст , цілі, задачі сурдопедагогіки як одного з розділів 

дефектології. Покажіть, як вона пов'язана з іншими розділами 

дефектології. 
2. З'ясуйте,як ви розумієте вислів Л.С.Виготського про те, що структура 

аномального розвитку складна, що наявність дефекту якогось одного з 

аналізаторів чи інтелектуального дефекту не викликає ізольованого 

випадання однієї функції, а спричиняє  цілий  ряд  відхилень,  в  результаті  

чого   виникає  цілісна  картина своєрідного розвитку. Наведіть приклади. 
Тестові завдання 
1. Як називається галузь дефектології яка вивчає порушення мовленнєвого 

розвитку: 
  а) педіатрія; 
  б) психолінгвістика; 
  в) логодидактика; 
  г) логопедія. 
2.Яке порушення виникає під час ураження рухових зон кори головного 

мозку: 
  а) міопатія; 
  б) дитячий церебральний параліч; 
  в) скаліоз. 
3. При якому розладі емоційно-вольової сфери відмічається зниження 

емоційного контакта, стереотипність поведінки та порушення 

комунікативної функції: 
  а) ранній дитячий  аутизм; 
  б) істерії; 
  в) психопатії. 



4.  До дефіцитарного варіанту психічного дизонтогенезу  входять наступні 

порушення : 
  а) порушення слуху та зору; 
  б) порушення інтелектуального розвитку; 
  в) порушення опорно-рухового апарату; 
  г) тяжкі порушення мовлення , порушення слуху та зору. 
5. Назвіть галузь, яка не вивчається  дефектологією: 
 а) сурдопедагогіка; 
 б) логопедія; 
 в) патопсихологія; 
 г) сурдопедагогіка; 
 д) тифлопедагогіка. 
6. Предметом логопедії є : 
 а) формування мовленнєвого розвитку; 
 б) порушення психічного розвитку; 
 в) процес виховання і навчання  осіб з порушенням мовленнєвої діяльності; 
 г) формування виразності мовлення. 
7.  Порушення звуковимови, обумовлене недостатністю інервації 

мовленнєвого апарату: 
 а) дислалія; 
 б) браділалія; 
 в) афазія; 
 г) дизартрія. 
8. Порушення темпу  мовлення: 
 а) афазія; 
  б) заїкання; 
  в) тахілалія, браділалія; 
  г) алалія. 
9. Часткове порушення формування навичок письма: 
 а) дисграфія; 
 б) аграфія; 
 в) дислексія. 
10.  Структуру дефекту визначив: 
 а)  В. Лебединський; 
 б) Л. Виготський; 
 в) В. Ляпідевський. 
 
 
 
 Варіант 6 
1. Розкрийте суть поняття "компенсація". 
2. Розкрийте предмет, мету та завдання логопедії, як одного з розділів 

дефектології.    Наведіть    приклади    взаємозв'язку   логопедії,   

тифлопедагогіки, сурдопедагогіки та олігофренопедагогіки. В чому зв'язок 

логопедії з психологією та педагогікою? 



Тестові завдання: 
1.Недорозвинення або відсутність мовлення: 
а) дислалія; 
б) афазія; 
в) алалія.  
2. Стійке, дифузне ураження кори головного мозку: 
а) ЗПР; 
б) дизартрія; 
в) олігофренія. 
3. Загальний недорозвиток мовлення характеризується: 
а) затримкою мовленнєвого розвитку; 
б) порушенням фонетико-фонематичного слуху; 
в) недорозвиненням  фонетичної та лексико- граматичної будови мовлення.  
4.Порушення темпо-ритмічного боку мовлення: 
а) брадилалія; 
б) полтерн; 
в) заїкання.  
5. Невротична форма заїкання виникає внаслідок: 
а)  порушення ЦНС; 
б) затримки мовленнєвого розвитку; 
в) психічних травм.  
6. Вчення про причини: 
а) патологія; 
б) етіологія; 
в) патогенез.  
7. Перинатальна патологія виникає: 
а)  внаслідок ураження  ЦНС під час родової діяльності; 
б)  в період внутрішньоутробного розвитку; 
в) внаслідок ураження  ЦНС у післяродовому періоді. 
8. Логопат- це: 
а) людина з фізичними вадами; 
б) людина з дефектами мовлення; 
в) людина з психічними розладами.  
9. Порушення мовлення розумово відсталих дітей має: 
а) системний характер; 
б) частковий характер; 
в) загальний характер.  
10. В сучасній сурдопедагогіці застосовується термін: 
а) туговухий; 
б) слабочуючий; 
в) німий  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Варіант 7 
1.  Однією із задач, які вирішує дефектологія, визначення структури дефекту  

при   різних   аномаліях  та  вияв   потенційних  можливостей  розвитку 

особистості кожної категорії дітей з фізичними і розумовими дефектами. 

Як ви розумієте це положення? На конкретних прикладах розкрийте його. 
2.В чому особливості розвитку та вивчення дітей з комплексними дефектами? 

Наведіть приклади. 
Тестові  завдання: 
Поняття аномалія: 
1.а) недорозвиток; 
б) ураження головного мозку; 
в) фізичне та психічне відхилення. 
2.Категорії аномальних дітей ( кількість): 
а) 5; 
б) 9; 
в) 7. 
3. Поняття дефект: 
а) порушення ЦНС; 
б) порушення аналізаторів; 
в) фізичний або психічний недолік, який викликає порушення розвитку 

дитини. 
4.Визначення поняття дизонтогенез: 
а) порушення нормального психічного розвитку; 
б) соматичне порушення; 
в) порушення аналізаторної системи. 
5. Поняття ДЦП це: 
а) дитячий церебральний параліч; 
б) ураження рухових систем головного мозку; 
в) інфекційне захворювання. 
6.Типи порушення психічного розвитку (автор): 
а) Виготський; 
б) Ганушкін; 
в) Лебединський. 
7. До пренатальної вродженої патології відносяться: 
а) психічні травми матері під час вагітності, неправильне харчування матері 

під час вагітності матері, порушення зору матері; 
б) порушення мовлення у матері; 
в) інфекційні захворювання матері ( грип, токсоплазмоз, сифіліс). 



8. Скільки типів дітей із ЗПР вам відомо за систематикою Т.А.Власовою 

М.С.Певзнер? 
а) 3; 
б) 4; 
в) 5; 
9. Що з нижче вказаного не є причинами олігофренії? 
а) родові травми, асфіксії; 
б) несумісність матері і плоду по резус – фактору; 
в) неправильне харчування матері. 
10. Види рухових порушень у дітей з ДЦП: 
а) 4; 
б) 6; 
в) 2. 

 
Варіант 8 
1.Відомо, що порушення мови негативно впливають на весь розвиток дитини. 

Розкрийте це положення. З'ясуйте, чому і як це відбувається. 
2.В чому особливості спеціальної роботи з дітьми з дисгармонійним і 

перекрученим психічним розвитком? 
Тестові завдання 
1. Поняття психопатії: 
а) порушення емоційно – вольової сфери; 
б) порушення опорно - рухового апарату; 
в) психопатія не є спадковою. 
2.Депресивний невроз характеризується: 
а) фіксацією оточуючих на власному хворобливому стані; 
б) зниженим настроєм  в сукупності з неврастенічними  симптомами; 
в) високим рівнем тривожності, великою кількістю страхів. 
3. Види депривацій: 
а) соціальна, емоційна; 
б) сенсорна; 
в) когнітивна, соціальна, сенсорна, емоційна. 
4. Поняття „корекція”: 
а) викривлення; 
б) виправлення; 
в) підтримання. 
5. Поняття „Дисфонія”: 
а) відсутність або розлад голосу внаслідок паталогічних змін голосового 

апарату; 
б) паталогічно загальмований темп мови; 
в) паталогічно прискорений темп. 
6. Розрізняють наступні види норм: 
а) статистичну; 
б) функціональну; 
в) групову. 



7. Поняття „ депривація”: 
а) емоційно – вольові порушення; 
б) порушення соціальних контактів; 
в) довготривале незадоволення основних психічних потреб людини на ранніх 

етапах її розвитку. 
8. Причинами набутих дефектів слуху можуть бути: 
а) вірус герпеса; 
б) хімічні препарати; 
в) менінгіт, кір, енцефаліт, крововилив, пухлини. 
9. Дактильна мова являє собою: 
а) спілкування за допомогою ручної азбуки; 
б) за допомогою рухів; 
в) за допомогою слів.  
10. Розповсюдженість олігофренії у різних країнах дорівнює: 
а) 4-5%; 
б) 0,7-3%; 
в) 18 – 19%.  
 
 
 
Варіант 9 
1.Проаналізуйте особливості розвитку дитини поза сім'єю.  
2.Охарактеризуйте принципи та методи обстеження дитини. В чому сутність 

системного, комплексного підходу до обстеження дитини з відхиленнями 

в розвитку? 
Тестові завдання: 
1. Причини психопатій: 
  а) біологічна неповноцінність мозку; 
  б)  спадковість; 
  в) органічні ураження, спадковість, соціальні умови. 
 2. Види акцентуації характеру: 
 а) циклоїдний, гіпертимний, лабільний, астенічний, сензетивний; 
 б) епілептоїдний, застрягаючий; 
 в) конформний, нестійкий, дистимний, істероїдний, застрягаючий, 

епілептоїдний, шизоїд ний, психастенічний, сензетивний, астенічний, 

лабільний, гіпертимний, циклоїдний. 
3. Ранній дитячий аутизм був описаний: 
а)  А.Скінером; 
б) Л. Каннером; 
в) О.Скороходовою. 
4. Види реактивних психозів: 
а) гострі шокові реакції, затяжні психогенні психози; 
б) реактивна депресія; 
в) реактивний параноїд. 
5. Консультування батьків аномальних дітей: 



а) інформація про особливості дитини, охарактеризувавши позитивні і 

негативні якості; 
б) психолого – педагогічне консультування батьків; 
в) соціально – педагогічне консультування батьків.  
6.Причини набутого дефекту слуху може бути: 
а) кір, вірус герпесу; 
б) пневмонія, пухлини; 
в) грип. 
7. Яким автором був описаний ранній дитячий аутизм? 
а) Л. Каннер; 
б) К.С.Лебедінська;  

        в) З. Матейчик. 
 8.  Глухі діти з порогом сприймання вище: 
а) 70 дц; 
б) 90 дц; 
в) 80 дц. 
9. Мова дитини з дефектами слуху доповнюється:  
а) емоційною вираженістю, мімікою, жестикуляцією; 
б) жестикуляцією; 
в) усним мовленням. 
10.  Яка категорія дітей відноситься до «Дітей з особливими потребами»  
перерахуйте? 
 
 
 
 
 
Варіант  10 
1.Розкрийте залежність змісту логопедичної допомоги дітям від дефекту 

розвитку. Порівняйте порушення мовлення при різних аномаліях розвитку; 

вкажіть відмінності дітей з порушеннями мовлення від інших категорій 

аномальних дітей. 
2.  Охарактеризуйте завдання та функції роботи ПМПК комісії. 
Тестові завдання: 
1.Поняття норма: 
а) правило; 
б) керівний початок; 
в) взірець, правило. 
2.Поняття аномальні діти, охарактеризуйте. Категорії аномальних дітей: 
а) 6; 
б) 9; 
в) 7. 
3. Структура дефекту складається з: 
а) первинного, складного; 
б) вторинного; 



в) складного, вторинного, первинного. 
4. Фактори успішної компенсації дефекту: 
а) 5; 
б) 4; 
в) 2. 
5.Типи порушення психічного розвитку за В.В.Лебідінським:  
- недорозвиток 
- затримка розвитку 
- пошкоджений розвиток 
- дефіцитарний розвиток 
- викривлений розвиток 
- дисгармонійний розвиток - дайте визначення цим поняттям.   
6.Поняття «нерівномірності» та «пластичності» у психічному розвитку 

аномальних дітей. 
7. До біологічних причин  вроджених аномалій відносять: 
а) перинатальна патологія, спадкові ураження, алкоголізм; 
б) не сумісність крові; 
в) інфекційні хвороби. 
8. Ким були описані типи депривацій? 
а) З. Матейчиком, Й. Лангмейером; 
б) Л.Виготським; 
в) Ю.В.Саєнко. 
9.Які види рухових порушень спостерігаються у дітей з ДЦП? 
а) порушення м’язевого тонусу;недостатній розвиток статокінетичних 

рефлексів; 
б) обмеження або неможливість мимовільних  рухів;   
 в)    порушення м’язевого тонусу; наявність насильницьких рухів;порушення 

координації рухів. 
10. Поняття «мутизм»: 
а) порушення мови; 
б) зникнення нормально сформованої мови; 
в) неврологічне захворювання. 
 
 

 
 
 

 
 
6.Типові тестові завдання. 
1. Ідеаторний рівень нервово-психічного реагування у дітей  
починається: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 5 до 11 років; 



г) від 11 років; 
д) з 7 років. 
2. Визначити чи бувають маячення у хворих на епілепсію: 
а) маячення не спостерігаються; 
б) маячення спостерігаються у всіх хворих на епілепсію; 
в) бувають лише маячення величі; 
г) у хворих з епілептичними психозами бувають маячення; 
д) спостерігаються тільки у стані афекту.21 
3. Методи дослідження уваги: 
а) класифікація, утворення аналогій; 
б) піктограми; 
в) таблиці Равена; 
г) пошук чисел за таблицями Шульте, коректурна проба; 
д) асоціативний експеримент. 
4. Найхарактерніша причина реактивного волоцюзтва у дітей: 
а) порушення потягів; 
б) прояви аутизму; 
в) особистісні реакції протесту; 
г) бажання пізнати оточення; 
д) прагнення до самостійності. 
5. Методи дослідження пам’яті: 
а) утворення аналогій; 
б) піктограми; 
в) асоціативний експеримент; 
г) таблиці Равена; 
д) проби на зорову та слухову пам’ять. 
6.  Олігофренія поділяється на: 
а) дебільність та імбецильність; 
б) ідіотію, імбецильність, дебільність; 
в) імбецильність і дебільність; 
г) ідіотію і дебільність. 
7. Характерною ознакою мутизму у реакціях протесту в дітей є: 
а) виникнення післяобрази, що сприймається як надцінна ідея; 
б) виникнення при затьмареній свідомості; 
в) виникнення у хворих з розумовою відсталістю; 
г) при цьому мають місце “голоси”, які забороняють говорити; 
д) мутизм не усувається після психотерапії. 
8. Для виявлення розладів мислення використовуються такі  
методи: 
а) тест Еткінда, асоціативний експеримент; 
б) коректурна проба, тест Розенцвейга; 
в) утворення аналогій, винятки, таблиці Равена; 
г) таблиці Шульте, метод Роршаха;22 
д) методика Дембо-Рубінштейна. 
9. У дітей найчастіше тапляються такі дефекти мовлення:  



а) забування намірів; 
б) труднощі у вимові голосних звуків; 
в) прискорення темпу мови; 
г) заїкання, невимова деяких приголосних; 
д) уповільнення темпу вимови. 
10. До ознак депресивної рухової загальмованості належать усі,  
наведені нижче, крім: 
а) загальмованості рухів; 
б) бідності міміки; 
в) відчуття слабкості у м‘язах; 
г) манірності; 
д) явищ депресивного ступору.  
11. Вперте намагання дітей кусати нігті, ссати палець, виривати  
волосся належить найчастіше до: 
а) ритуалів; 
б) гіперкінезів; 
в) патологічних нав’язливих дій; 
г) імпульсивних дій; 
д) тіків.  
12. Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збуд- 
ливість, нестійкість уваги у дітей характерні для: 
а) ритуалів; 
б) гіперкінезів; 
в) імпульсивних дій; 
г) тіків; 
д) патологічних звичних дій. 
13. Дослідження самооцінки можна здійснити за допомогою: 
а) методики Дембо-Рубінштейна; 
б) тесту Роршаха; 
в) тесту Равена; 
г) тесту Шульте; 
д) тесту Векслера.23 
14. Паралогічне мислення характеризується: 
а) скаргами на втрату здатності швидко переключатися з однієї  
теми бесіди на іншу; 
б) втратою логічного зв’язку, підміною одних понять іншими; 
в) зупиненням думок; 
г) частим поєднанням з гіпермнезіями; 
15. Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збудли- 
вість, нестійкість уваги у дітей характерні для синдрому: 
а) неврозоподібного; 
б) гіперкінетичного; 
в) психопатоподібного; 
г) кататонічного; 
д) гебефренічного. 



16. Метод дослідження емоційно-мотиваційної сфери: 
а) тест Равена; 
б) тест Шульте; 
в) тест Люшера; 
г) тест Векслера; 
д) тест Бентона. 
17. Психомоторний рівень нервово-психічного реагування власти- 
вий дітям у віці: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 5 до 11 років; 
г) від 7 до 12 років. 
18. Імпульсивні дії виявляються: 
а) відчуттям “зробленості”; 
б) дією під контролем свідомості; 
в) поступовим початком; 
г) немотивованою дією за глибокого порушення психічної діяль- 
ності. 
19. В основі “шкільної фобії” — найчастіше: 
а) порушення темпу мислення; 
б) переживання своєї навчальної та соціальної неспроможності; 
в) ідеї відносин;24 
г) страх закритих приміщень; 
д) церебрастенічні явища. 
20. Особливості інтелекту можна перевірити за допомогою  
тесту: 
а) Шульте; 
б) Люшера; 
в) Дембо-Рубінштейна; 
г) Векслера; 
д) Роршаха. 
21. Соматовегетативний рівень нервово-психічного реагування  
властивий дітям: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 5 до 11 років; 
г) від 7 до 12 років. 
22. Найчастішими масками маніакальних станів у підлітків є: 
а) збільшення маси тіла; 
б) схуднення; 
в) зростання витривалості до фізичних навантажень; 
г) поліпшення успіхів у навчанні; 
д) поведінкові (психопатоподібні) порушення. 
23. Особистісні порушення виявляють за допомогою тесту: 
а) Люшера; 



б)Шульте; 
в) Розенцвейга; 
г) Равена; 
д)ММРІ. 
24. Наркоманійна залежність призводить до: 
а) змін ієрархії мотивів особистості; 
б) підвищення працездатності; 
в) порушень мислення; 
г) емоційної індиферентності; 
д) маячень переслідування.25 
25. Афективний рівень нервово-психічного реагування властивий  
дітям: 
а) до 3 років; 
б) від 4 до 7 переважно; 
в) від 3 до 11 років; 
г) від 7 до 10 років. 
26. Найчастішими масками депресивних станів у підлітків є: 
а) бажання більше часу проводить на вулиці; 
б) бажання вивчати точні науки; 
в) збільшення витривалості до фізичних навантажень; 
г) порушення навчання, поведінки і суїцидальні прояви; 
д) поліпшення пам’яті на сумні події. 
27. Затримка психічного розвитку — це: 
а) уповільнення темпів розвитку, яке виявляється в недостатності  
загального запасу знань, незрілості мислення, переважанні іг- 
рових інтересів, швидкій пересичуваності в інтелектуальній  
діяльності; 
б) Найглибший ступінь психічного недорозвитку (IQ = 0–5)-ха- 
рактеризується практично повною відсутністю мислення. У цих  
хворих здебільшого цілком відсутні навички охайності, вони не  
здатні до елементарного самообслуговування; 
в) порушення розуміння мови внаслідок ураження скроневої час- 
тки домінантної півкулі. 
28. Олігофренія — це: 
а) легка розумова відсталість, яка характеризується конкретністю  
мислення, нездатністю до творчої поведінки, примітивністю ін- 
тересів та почуттів. Поняття числа не сформоване, немає уяви  
про збереження кількості предметів при їх переміщенні (фено- 
мен Піаже); 
б) часткове специфічне порушення засвоєння процесу читання,  
яке зумовлене несформованістю або порушенням вищих психіч- 
них функцій і виявляється у повторюванні стійких помилок на  
письмі; 
в) стан загального недорозвитку психіки внаслідок спадкової зу- 
мовленості або внутріутробного ураження головного мозку. 26 



Залежно від ступеня порушення вирізняють дебільність, імбе- 
цильність та ідіотію. 
29. Ушкоджений психічний розвиток — це: 
а) розвиток дитини з органічним ураженням центральної нерво- 
вої системи. Ушкодженим психічним розвитком можна вважа- 
ти такі стани, як мінімальна мозкова дисфункція, порушення  
міжпівкульової взаємодії, локальні ураження головного мозку,  
епілепсія, прогресуючі органічні ураження ЦНС; 
б) часткове специфічне порушення процесу писання. Причинами  
дисграфії можуть бути недорозвиненість мови, порушення її  
граматичного ладу, недорозвиток зорового гнозису, порушення  
звукового аналізу та синтезу; 
в) крайні варіанти норми, за яких окремі риси характеру надмірно  
посилені. У підлітків наявна підвищена чутливість до певних  
психотравмуючих дій за достатньої стійкості до інших. 
30. Мінімальна мозкова дисфункція — це: 
а) безтурботний настрій, за якого переважають благодушність,  
пасивне переживання цілковитого благополуччя, вдоволення,  
поверхове ставлення до серйозних явищ; 
б) незначне порушення функцій головного мозку та біологічно  
зумовлена недостатність функцій нервової системи, що призво- 
дить до легких розладів поведінки і зниження здатності до нав- 
чання; 
в) розлад мови, за якого порушується її плавність, виникають  
мимовільні затримки вимовляння окремих звуків, повторення  
звуків та складів. 
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31.Виберіть із запропонованих термінів синонім поняття „аномалія 

розвитку”: 
            а) анемія; 
            б) дизонтогенія; 
            г) дисплазія; 
            д) астенія. 
32. Засновником дефектології як науки є : 
           а) Е. Сеген; 
           б) Г. Сухарева; 
           в) Л. Виготський; 
           г) С. Рубінштейн; 
33. Заміщення недорозвинених або порушених функцій визначається як: 
         а) корекція порушених функцій; 
         б) компенсація порушених функцій; 
         в) реабілітація. 
34. Розумова відсталість характеризується як: 



         а) недостатність когнітивної діяльності; 
         б) затримка психічного розвитку; 
         в) стійке порушення пізнавальної діяльності  
35.  Ведучим порушенням при олігофренії є: 
     а) здатність до узагальнення та абстрагування; 
     б)  порушення мовлення; 
     в)  порушення памяті. 
36. Надбана  розумова відсталість це: 
    а)  астенія; 
    б) деменція; 
    в) затримка психічного розвитку. 
 37. Затримці психічного розвитку характерні: 
   а) тотальність; 
   б) дифузність; 
   в) мозайність. 
38.  До якого виду психічного дизонтогенезу відносяться порушення слуху і 

зору: 
   а) спотвореного  розвитку; 
   б) психічного недорозвитку; 
   в) дисгармонічного розвитку; 
   г) дифіцитарного розвитку. 
39. Вторинним дефектом при порушенні слухової функції є:: 
  а) недорозвиток мислення; 
  б) недорозвиток мовлення; 
  в) недорозвиток уваги. 
 40. Діти з повною відсутністю зорових відчуттів це: 
 а) сліпі; 
 б) слабозорі; 
 в) тотально сліпі; 
 г) парціонально сліпі. 
41. Як називається галузь дефектології яка вивчає порушення мовленнєвого 

розвитку: 
  а) педіатрія; 
  б) психолінгвістика; 
  в) логодидактика; 
  г) логопедія. 
42.Яке порушення виникає під час ураження рухових зон кори головного 

мозку: 
  а) міопатія; 
  б) дитячий церебральний параліч; 
  в) скаліоз. 
43. При якому розладі емоційно-вольової сфери відмічається зниження 

емоційного контакта, стереотипність поведінки та порушення 

комунікативної функції: 
  а) ранній дитячий  аутизм; 



  б) істерії; 
  в) психопатії. 
44.  До дефіцитарного варіанту психічного дизонтогенезу  входять наступні 

порушення : 
  а) порушення слуху та зору; 
  б) порушення інтелектуального розвитку; 
  в) порушення опорно-рухового апарату; 
  г) тяжкі порушення мовлення , порушення слуху та зору. 
45. Назвіть галузь, яка не вивчається  дефектологією: 
 а) сурдопедагогіка; 
 б) логопедія; 
 в) патопсихологія; 
 г) сурдопедагогіка; 
 д) тифлопедагогіка. 
46. Предметом логопедії є : 
 а) формування мовленнєвого розвитку; 
 б) порушення психічного розвитку; 
 в) процес виховання і навчання  осіб з порушенням мовленнєвої діяльності; 
 г) формування виразності мовлення. 
47.  Порушення звуковимови, обумовлене недостатністю інервації 

мовленнєвого апарату: 
 а) дислалія; 
 б) браділалія; 
 в) афазія; 
 г) дизартрія. 
48. Порушення темпу  мовлення: 
 а) афазія; 
  б) заїкання; 
  в) тахілалія, браділалія; 
  г) алалія. 
49. Часткове порушення формування навичок письма: 
 а) дисграфія; 
 б) аграфія; 
 в) дислексія. 
50.  Структуру дефекту визначив: 
 а)  В. Лебединський; 
 б) Л. Виготський; 
 в) В. Ляпідевський. 
51.Недорозвинення або відсутність мовлення: 
а) дислалія; 
б) афазія; 
в) алалія.  
52. Стійке, дифузне ураження кори головного мозку: 
а) ЗПР; 
б) дизартрія; 



в) олігофренія. 
53. Загальний недорозвиток мовлення характеризується: 
а) затримкою мовленнєвого розвитку; 
б) порушенням фонетико-фонематичного слуху; 
в) недорозвиненням  фонетичної та лексико- граматичної будови мовлення.  
 
 
 
54.Порушення темпо-ритмічного боку мовлення: 
а) брадилалія; 
б) полтерн; 
в) заїкання.  
55. Невротична форма заїкання виникає внаслідок: 
а)  порушення ЦНС; 
б) затримки мовленнєвого розвитку; 
в) психічних травм.  
56. Вчення про причини: 
а) патологія; 
б) етіологія; 
в) патогенез.  
57. Перинатальна патологія виникає: 
а)  внаслідок ураження  ЦНС під час родової діяльності; 
б)  в період внутрішньоутробного розвитку; 
в) внаслідок ураження  ЦНС у післяродовому періоді. 
58. Логопат- це: 
а) людина з фізичними вадами; 
б) людина з дефектами мовлення; 
в) людина з психічними розладами.  
59. Порушення мовлення розумово відсталих дітей має: 
а) системний характер; 
б) частковий характер; 
в) загальний характер.  
60. В сучасній сурдопедагогіці застосовується термін: 
а) туговухий; 
б) слабочуючий; 
в) німий  
 
 
 
 
 
 
 


