
 
Тестові завдання 

 
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; 
 г) парціонально сліпі. 
11. Як називається галузь дефектології яка вивчає порушення мовленнєвого розвитку: 
  а) педіатрія; 
  б) психолінгвістика; 
  в) логодидактика; 
  г) логопедія. 
12.Яке порушення виникає під час ураження рухових зон кори головного мозку: 
  а) міопатія; 



  б) дитячий церебральний параліч; 
  в) скаліоз. 
13. При якому розладі емоційно-вольової сфери відмічається зниження емоційного контакта, 

стереотипність поведінки та порушення комунікативної функції: 
  а) ранній дитячий  аутизм; 
  б) істерії; 
  в) психопатії. 
14.  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. 
15. Назвіть галузь, яка не вивчається  дефектологією: 
 а) сурдопедагогіка; 
 б) логопедія; 
 в) патопсихологія; 
 г) сурдопедагогіка; 
 д) тифлопедагогіка. 
16. 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. 
17.  Порушення звуковимови, обумовлене недостатністю інервації мовленнєвого апарату: 
 а) дислалія; 
 б) браділалія; 
 в) афазія; 
 г) дизартрія. 
18. Порушення темпу  мовлення: 
 а) афазія; 
  б) заїкання; 
  в) тахілалія, браділалія; 
  г) алалія. 
19. Часткове порушення формування навичок письма: 
 а) дисграфія; 
 б) аграфія; 
 в) дислексія. 
20.  Структуру дефекту визначив: 
 а)  В. Лебединський; 
 б) Л. Виготський; 
 в) В. Ляпідевський. 
21.Недорозвинення або відсутність мовлення: 
а) дислалія; 
б) афазія; 
в) алалія.  
22. Стійке, дифузне ураження кори головного мозку: 
а) ЗПР; 
б) дизартрія; 
в) олігофренія. 
23. Загальний недорозвиток мовлення характеризується: 
а) затримкою мовленнєвого розвитку; 
б) порушенням фонетико-фонематичного слуху; 
в) недорозвиненням  фонетичної та лексико- граматичної будови мовлення.  
 



24.Порушення темпо-ритмічного боку мовлення: 
а) брадилалія; 
б) полтерн; 
в) заїкання.  
25. Невротична форма заїкання виникає внаслідок: 
а)  порушення ЦНС; 
б) затримки мовленнєвого розвитку; 
в) психічних травм.  
26. Вчення про причини: 
а) патологія; 
б) етіологія; 
в) патогенез.  
27. Перинатальна патологія виникає: 
а)  внаслідок ураження  ЦНС під час родової діяльності; 
б)  в період внутрішньоутробного розвитку; 
в) внаслідок ураження  ЦНС у післяродовому періоді. 
28. Логопат- це: 
а) людина з фізичними вадами; 
б) людина з дефектами мовлення; 
в) людина з психічними розладами.  
29. Порушення мовлення розумово відсталих дітей має: 
а) системний характер; 
б) частковий характер; 
в) загальний характер.  
30. В сучасній сурдопедагогіці застосовується термін: 
а) туговухий; 
б) слабочуючий; 
в) німий  
 

Відповіді до завдань (тестів) з курсу «Дефектологія» 
 
1.Б;   11.Г;   21.В; 
2.В;   12.Б;   22.В; 
3.Б;   13.А;   23.В; 
4.В;   14.Г;   24.В; 
5.А;   15.В;   25.В; 
6.Б;   16.В;   26.Б; 
7.В;   17.Г;   27.Б; 
8.Г;   18.В;   28.Б; 
9.Б;   19.А;   29.А; 
10.В;   20.Б;   30.Б. 

 
 


