
Питання до заліку  

1. Умовно-пефлекторний характер засвоєння мови (І. Сеченов, І. Павлов,  

А. Іванов-Смоленський, Н. Красногорський).  

2. Вчення І. Павлова про два види сигнальної діяльності. Взаємозвязок І та ІІ 

сигнальної системи.  

3. Характеристика І сигнальної система як носія образного мислення.  

4. Характеристика ІІ сигнальної система як носія логічного понятійного 

мислення.  

5. Механізм становлення ІІ сигнальної системи.  

6. А. Іванов-Смоленський про три основні форми тимчасових мовних зв’язків. 

Фізіологічні механізми формування мовлення: безумовні, умовні рефлекси, 

збережений слух, зір.  

7. Особливості утворення мовних рефлексів за М Красномовським.  

8. Роль слухового аналізатора у створенні мовленнєвих умовних реакцій  

(М. Красногорський, М. Бернштейн, П. Ананьев, М. Кольцова, Г. Резенгард-

Пупко).  

9. Теорія О. Лурія про три основних структурно-функціональних блока: блок 

тонуса кори, блок прийому, обробки та збереження інформації, блок 

програмування та контроля діяльності.  

10. Фізіологічна основа мовленнєвої функції. Характеристика зони Брока, зона 

Верніке.  

11. Проблема співвідношення біологічних і соціальних факторів мовленнєвого 

розвитку, відмінності мови тварин від мови людини.  

12. Досвід навчання мавп людського мовлення. Мовлення людини та 

комунікація у тварин.  

13. Закономірності мовленнєвого розвитку (за Л. Федоренко). 

14. Н. Красногорський про етапи розвитку мовлення у дітей.  

15. Розвиток мовленнєвих функцій за Л. Виготським. С. Рубінштейн,  

Г. Леушина про психологічне розуміння мовних функцій.  

16. А. Маркова про психологічну періодизацію мовленнєвого розвитку дитини. 

Р. Левіна про основні етапи розвитку мовної свідомості дитини.  

17. М. Лісіна про розвиток форм спілкування: ситуативно-особистісна, 

ситуативно-ділова, позаситуативно-пізнавальна, позаситуативно-

особистісна.  

18. Модель формування мовної здібності за П. Блонським.  

19. Розвиток сенсомоторної логіки у засвоєння предметних відношень.  

20. Розвиток концептуальної логіки у засвоєнні семіотичних (знакових) засобів.  

21. Критичний період для засвоєння мовлення.  



22. Поняття сенситивного періоду у розвитку мовлення за Л. Виготським.  

23. Характеристика історичних прикладів дітей, які виховувалися за межами 

людського суспільства.  

24. Генезис функцій мови і мовлення в різні вікові періоди.  

25. Розвиток форм мовлення. Характеристика (за Піаже) до операціональної 

стадії, стадії конкретних операцій, стадії формальних операцій.  

26. Інтеріоризація у процесі засвоєння значення слів.  

27. Значення мови в концепції соціального розвитку дитини. Когнітивний 

аспект опанування мовою.  

28. Дорослий носій мови інтелектуально, пізнавально і культурно – розвинений 

зразок комунікативного плану опанування мовою.  

29. Характеристика підготовчого періоду (за Г. Розенгард-Пупко): безпосереднє 

емоційне спілкування доролого з дитиною, розуміння мовлення, підготовчі 

елементи в розвитку звукової сторони мовлення.  

30. Розуміння мовлення у другому півріччі першого року життя.  

31. Розуміння мовлення у першому півріччі другого року життя. Підготовчі 

елементи у розвитку звукової сторони мовлення.  

32. Характеристика лепету. 

33. Наслідування звуків і слів.  

34. Самостійне оформлення мовлення (за Г. Розенгард-Пупко.)  

35. Перші усвідомлені слова в мовленні.  

36. Виникнення самостійного мовлення(друге півріччя другого року життя).  

37. Стрибок у розвитку дитячого мовлення.  

38. Виникнення і розвиток описового мовлення. 

39. Розвиток звукової культури мовлення (за О. Леонтьевим).  

40. Послідовність засвоєння звуків.  

41. Послідовність сприймання на слух і артикулювання дітьми приголосних 

звуків (за В. Бельтюковим).  

42. Типові недоліки звуковимови дітей.  

43. Становлення і розвиток звуковимови дітей раннього віку.  

44. Становлення і розвиток звуковимови дітей молодшого дошкільного віку.  

45. Становлення і розвиток звуковимови дітей середнього дошкільного віку. 

46. Становлення і розвиток звуковимови дітей старшого дошкільного віку. 

47. Психологічні закономірності опанування значенням слова в онтогенезі.  

48. Засвоєння значення слова як продукту відображення об’єктивної діяльності.  

49. Особливості розвитку семантичного компоненту мовленнєвої системи.  

50. Розвиток словника активного мовлення дітей другого року життя.  

51. Розвиток словника та активного мовлення дітей третього року диття.  

52. Розвиток словника дітей дошкільного віку. 



53. Схема засвоєння нового значення слова.  

54. Занчення мовленнєвої практики та предметно-практичної діяльності дитини 

в процесі інтеріоризації. 

55. Особливості розвитку граматичної будови мовлення.  

56. Становлення морфологічного компоненту мовленнєвої системи.  

57. Становлення синтаксичного компоненту мовленнєвої системи.  

58. Шляхи засвоєння граматичної будови молення дітей дошкільного віку.  

59. Конструювання дітьми нових слів.  

60. Специфіка виявлення дитячої словотворчості.  

61. Аналіз книги К. Чуковського «Від двох до п’яти ».  

62. Типові помилки в мовленні дітей.  

63. Засвоєння дітьми дошкільного віку категорії роду, числа, відмінків.  

64. Засвоєння дітьми дошкільного віку категорії присвійності, засвоєння виду 

дієслів.  

65. Засвоєння дітьми каузативних відношень. 


