
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка  

 

Кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Мельниченко Ольга Володимирівна, 

доцент кафедри теорії та історії 

педагогіки; 

Мартинчук Олена Валеріївна, 

завідувач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти; 

Бабич Наталія Миколаївна, старший 

викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

 

«Педагогіка»(модуль І «Загальна 

педагогіка», модуль ІІ «Спеціальна 

педагогіка з історією», модуль ІІІ 

«Логопедагогіка») 

Курс  1 

Спеціальність(спеціалізація) Спеціальна освіта (логопедія)  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання За перше завдання – мах 10 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, з 

наявною аргументацію і власною 

позицією студента щодо 

розглядуваного питання 

За друге завдання – мах 10 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, з 

наявною аргументацію і власною 

позицією студента щодо 

розглядуваного питання. 

За третя завдання  

Перелік допоміжних матеріалів:  



Орієнтовний перелік питань: Х. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

Орієнтовний перелік питань для 

підготовки до екзамену 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Розкрийте значення педагогіки як 

науки та навчальної дисципліни, її 

предмет і завдання на сучасному 

етапі. 

2. Розкрийте історію становлення і 

розвитку педагогіки.  

3. Охарактеризуйте структуру та 

галузі педагогічної науки, її зв’язок  

з іншими науками. Основні 

категорії і поняття педагогіки.  

4. Назвіть методи науково-

педагогічних досліджень, їх 

загальна характеристика.  

5. Розкрийтезміст педагогічної 

майстерності, її елементи. 

6. Розкрийте предмет вивчення 

дидактики, її основні категорії.  

7. Охарактеризуйте функції навчання. 

8. Розкрийте закономірності та 

принципи навчання: класифікація і 

характеристика. 

9. Розкрийте методи навчання й 

основні підходи до їх класифікації. 

10. Охарактеризуйте типи уроків, їх 

структура.  

11. Назвіть види контролю знань, 

умінь і навичок учнів.  

12. Охарактеризуйте засоби навчання, 

методику їх використання на 

уроках. Технічні засоби навчання. 

Використання комп'ютерної 

техніки. 

13. Розкрийте форми організації 

позакласної і позашкільної роботи. 

14. Розкрийте поняття колективу, його 

види, шляхи формування.  

15. Охарактеризуйте поняття системи 

освіти, її структура.  

16. Розкрийте поняттєво-

категоріальний апарат спеціальної 

педагогіки. 

17. Охарактеризуйте галузі та мі 

предметні зв’язки спеціальної 

педагогіки. 

18. Назвіть принципи спеціальної 

педагогіки. 

19. Охарактеризуйте форми організації 



корекційно-педагогічної допомоги. 

Функції спеціальної освіти. 

20. Охарактеризуйте дидактичні 

принципи навчання та особливості 

їх реалізації у спеціальній освіті. 

21. Розкрийте цілі уроку в спеціальній 

школі, особливості планування 

уроку. 

22. Назвіть типи уроків, структурні 

елементи уроку. 

23. Назвіть причини неуспішності 

дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку та шляхи 

їх запобігання. 

24.  Охарактеризуйте складові аналізу 

уроку. 

25. Розкрийте функції контролю і 

перевірки знань, умінь та навичок 

молодших школярів.  

26. Назвіть форми і види контролю, 

особливості їх застосування у 

спеціальній школі. 

27. Охарактеризуйте підходи та 

методи оцінювання знань, умінь та 

навичок учнів з порушеннями 

мовленнєвого розвитку Функції 

педагогічної оцінки.  

28. Охарактеризуйте критерії 

оцінювання знань учнів у 

початковій школі за 12-бальною 

системою. 

29. Розкрийте структуру і сутність 

педагогічної діяльності вчителя. 

30. Охарактеризуйте резерви 

підвищення ефективності уроку. 

31. Охарактеризуйте якісний підхід до 

оцінювання знань, умінь та 

навичок учнів. 

32. Охарактеризуйте синтетичні 

структури як передумову 

одночасної підготовки дітей до 

формування різних видів 

навчальної діяльності. 

33. Охарактеризуйте сукцесивні 

структури як універсальні одиниці 

навчальної діяльності. 

34. Охарактеризуйте симультанні 

структури як універсальні одиниці 

навчальної діяльності. 

35.  Охарактеризуйте рівні сукцесивно 

- симультанних структур. 

36. Охарактеризуйте труднощі у 

навчанні дітей із порушеннями 



мовленнєвого розвитку. 

37. Розкрийте здібності, навчальні 

здібності, загальні і спеціальні 

навчальні здібності (загальна 

характеристика). 

38. Охарактеризуйте проміжну форму 

мови як посередник між зовнішнім 

мовленням та специфічною мовою 

мозку. 

39. Розкрийте основні одиниці 

проміжної форми мови. 

40. Охарактеризуйте фрейм: 

визначення та значення для учбової 

діяльності. 

41. Охарактеризуйте гештальт: 

визначення та значення для учбової 

діяльності. 

42. Розкрийте значення гештальтно-

фреймового підходу до навчання 

дітей з ТПМ на сучасному етапі 

розвитку логопедагогіки. 

 

Питання аналітичного характеру: 

1. Проаналізуйте вікову 

періодизацію. Визначте 

особливості навчання і 

виховання дітей різного віку.  

2. Проаналізуйте завдання 

основних напрямів всебічного 

розвитку особистості. 

3. Проаналізуйте роль учителя-

вихователя у суспільному 

розвитку.  

4. Проаналізуйте методологічні 

основи та рушійні сили процесу 

навчання.  

5. Прослідкуйте суть гуманізації 

та демократизації навчально-

виховного процесу. 

6. Прослідкуйте сутність і 

завдання змісту освіти. 

7. Порівняйте нетрадиційні форми 

навчання, дайте їм 

характеристику.  

8. Охарактеризуйте проблемно-

розвивальне навчання: 

особливості, види проблем, 

способи створення проблемних 

ситуацій, етапи проблемного 

уроку. 

9. Проаналізуйте місце і роль 

аналізу й оцінки знань учнів у 

системі навчального процесу.  



10. Проаналізуйте закономірності 

та рушійні сили процесу 

виховання. 

11. Порівняйте основні напрями 

виховання, дайте їх загальну 

характеристику.  

12. Порівняйте методи виховання 

та їх класифікація. 

13. Прослідкуйте роль класного 

керівника у формуванні 

колективу.  

14. Проаналізуйте роль сім'ї як 

соціального інституту 

суспільного розвитку.  

15. Проаналізуйте нормативні 

документи змісту освіти.  

16. Прослідкуйте питання освіти 

дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку у 

вітчизняних нормативно-

правових документах. 

17. Порівняйте нормативно-правові 

документи, які регулюють 

діяльність навчальних закладів 

для дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

18. Проаналізуйте формування в 

Київській Русі системи опіки та 

лікувальної допомоги людям з 

порушеннями розвитку. 

19. Прослідкуйте зародження 

системи спеціальної освіти в 

Російській імперії та в країнах 

Західної Європи. 

20. Прослідкуйте стан справ у 

галузі виховання та навчання 

дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в 

Росії в кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття. 

21. Проаналізуйте здобутки 

радянської системи спеціальної 

освіти. 

22. Проаналізуйте стан 

логопедичної допомоги у 

довоєнні роки. 

23. Прослідкуйте розвиток теорії і 

практики логопедичної 

допомоги у ІІ половині ХХ ст.  



24. Проаналізуйте перспективи 

розвитку корекційно-

педагогічної роботи з дітьми з 

ТПМ у ХХІ ст. 

25. Програма розвитку глухих 

дітей дошкільного віку / 

[Луцько К. В., Круглик О. П., 

Губар С. Ю. та ін..]; за ред..К. 

В. Луцько – К., 2013. – 398 с. 

26. Проаналізуйте особливості 

змісту освіти і навчально-

виховного процесу в школах 

для дітей з порушеннями зору.  

27. Проаналізуйте програмно-

методичний комплекс: Рібцун 

Ю. В. Корекційна робота з 

розвитку мовлення дітей 

п’ятого року життя із фонетико-

фонематичним недорозвитком 

мовлення: програмно-

методичний комплекс / 

Ю. В. Рібцун. – К., 2012. – 258 

с. 

28. Проаналізуйте розділ 

«Мовленнєвий розвиток» з 

програми: Програма розвитку 

дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату / [Єфіменко 

М.М., Мога М. Д., Романенко 

О. І., Ханзерук Л. О. та ін.].   – 

К., 2012. – 232  с.   

29. Проаналізуйте зміст програми: 

Дуброва І. М. Програма 

розвитку дітей дошкільного віку 

з розумовою відсталістю / І. М. 

Дуброва, В. П. Лощених, Л. П. 

Шмалько.  – К., 2013. – 261  с.   

30. Проаналізуйте розділ 2. 

«Мовлення дитини» з 

програми: Комплексна 

програма розвитку дітей 

дошкільного віку з аутизмом 

«Розквіт» / Наук. кер. та заг. 

ред. Т. В. Скрипник. – К. : 

„Гнозіс”, 2013. – 200 с. 

31. Проаналізуйте основні недоліки 

методів навчання за джерелом 

знань.  

32. Проаналізуйте особливість 

застосування принципу 



дозованої педагогічної 

допомоги. 

33. Проаналізуйте  шляхи 

реалізації принципів 

індивідуального підходу і 

наочності навчання. 

34. Проаналізуйте особливості 

методики  якісного оцінювання 

знань. 

35. Проаналізуйте особливості 

запобігання труднощів у 

навчанні дітей із порушеннями 

мовленнєвого розвитку. 

36. Проаналізуйте особливості 

методики  рівневого 

оцінювання знань учнів із 

порушеннями мовленнєвого 

розвитку. 

37. Проаналізуйте особливості 

методики поелементного 

оцінювання знань. 

38. Порівняйте якісний та рівневий 

підхід до оцінювання знань. 

39. Порівняйте рівневий та 

поелементний підхід до 

оцінювання знань. 

40. Порівняйте основні види 

синтетичної діяльності та 

характер їхнього недорозвитку 

на перцептивному рівні. 

41. Порівняйте основні види 

синтетичної діяльності та 

характер їхнього недорозвитку 

на мнестичному рівні. 

42. Порівняйте основні види 

синтетичної діяльності та 

характер їхнього недорозвитку 

на інтелектуальному рівні. 

43. Проаналізуйте що і як в 

навчальній діяльності 

забезпечують загальні і 

спеціальні навчальні здібності. 

44. Проаналізуйте, чому проміжна 

форма мови вважається 

посередником між зовнішнім 

мовленням і специфічною 

мовою мозку. 

45. Охарактеризуйте принципи 



побудови змісту корекційно-

превентивного навчання дітей з 

порушеннями мовленнєвого 

розвитку. 

 

Питання творчого характеру: 

1. Визначте і запишіть у дві колонки 

риси, притаманні вихованій і 

невихованій людині. 

2. Розкрийте потреби, які впливали і 

продовжують впливати на 

формування мотивів отримання 

освіти особистістю. 

3. Опишіть тенденції розвитку сучасної 

європейської освіти.  

4. Опишіть колектив свого випускного 

класу з погляду особливостей його 

розвитку і взаємовідносин між 

членами колективу. 

5. Наведіть докази позитивного і 

негативного  виховання в 

особистості колективізму і 

індивідуалізму в сім’ї.  

6. Визначте свій виховний ідеал, який 

Ви прагнете досягти. 

7. Сформулюйте для себе, як 

майбутнього вчителя, 8–10 правил 

організації виховного процесу на 

науковій основі. 

8. Проаналізуйте, якою мірою ваша 

сім’я і школа, яку ви закінчили, 

сприяли розв’язанню завдань 

всебічного розвитку. 

9. Проаналізуйте вплив соціального і 

біологічного фактору на формування 

особистості дитини. 

10. Наведіть 2–3 приклади впливу 

соціального середовища на розвиток 

особистості дитини. 

11. Наведіть 2–3 приклади впливу 

біологічного середовища на розвиток 

особистості дитини. 

12. Поясніть твердження: «Трудність 

полягає не у сприйнятті нових ідей, а 

у відмові від старих уявлень». Яке 

значення воно має для педагога? 



13. Охарактеризуйте тестову форму 

контролю навчальних досягнень 

учнів і визначте її місце в 

навчальному процесі. 

14. Обґрунтуйте шляхи оптимізації 

домашньої навчальної роботи учнів. 

15. Охарактеризуйте учнів з підвищеними 

навчальними можливостями. Які 

педагогічні методи Ви будете 

застосовувати? 

16. Проаналізуйте відмінність понять 

індивідуалізація і диференціація 

навчання. 

17. Проаналізуйте місце переживань та 

зовнішнього тиску в процесі 

виховання особистості. 

18.  Проаналізуйте місце і роль 

естетичного виховання житті 

людини. 

19.  Проаналізуйте причини появи та 

шляхи перевиховання 

важковиховуваних дітей. 

20. Розробіть і обгрунтуйте систему 

завдання для розвитку 

комунікативних навичок дітей з 

порушеннями слуху молодшого 

шкільного віку. 

21. Наведіть приклади організації 

позакласної роботи з учнями 

початкових класів. 

22. Наведіть приклади організації 

позашкільної роботи з учнями 

початкових класів. 

23. Проаналізуйте шляхи і засоби 

підвищення психолого-педагогічної 

культури батьків. 

24. Розробіть і обгрунтуйте систему 

завдань для активізації спільної 

діяльності слабочуючих дітей і дітей, 

які чують нормально. 

25. Розробіть і обгрунтуйте систему 

завдань для активізації спільної 

діяльності глухих дітей, які чують 

нормально 

26. Розробіть і обґрунтуйте систему 

завдань для активізації спільної 

діяльності слабозорих дітей і дітей, у 



яких зір в нормі. 

27. Розробіть і обґрунтуйте систему 

завдань для активізації спільної 

діяльності сліпих дітей і дітей, у 

яких зір в нормі. 

28. Визначте і проранжуйте проблеми, 

які можуть виникнути в дітей з 

порушеннями зору в умовах 

спеціальної освіти. Запропонуйте і 

обгрунтуйте шляхи розв’язання цих 

проблем. 

29. Розробіть і обґрунтуйте систему 

вправ для ознайомлення дітей з 

порушеннями зору з довкіллям. 

30. Наведіть приклади завдань для 

діагностики мовленнєвого розвитку 

дитини. 

31. Розробіть і обґрунтуйте  завдання 

для розвитку комунікативних 

навичок дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення молодшого 

шкільного віку. 

32. Розробіть і обґрунтуйте систему 

завдань для активізації спільної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення і дітей, у 

яких мовлення відповідає нормі. 

33. Розробіть рекомендації для батьків та 

педагогів на одну тему «Що таке 

аутизм? Правила спілкування з 

дитиною з розладами аутистичного 

спектру».  

34. Наведіть приклади завдань для 

діагностики симультанних синтезів 

на перцептивному рівні. 

35. Наведіть приклади завдань для 

діагностики симультанних синтезів 

на мнестичному рівні. 

36. Наведіть приклади завдань для 

діагностики симультанних синтезів 

на інтелектуальному рівні. 

37. Наведіть приклади завдань для 

діагностики сукцесивних синтезів на 

перцептивному рівні. 

38. Наведіть приклади завдань для 

діагностики сукцесивних синтезів на 

мнестичному рівні. 

39. Наведіть приклади завдань для 

діагностики сукцесивних синтезів на 

інтелектуальному рівні. 

 

 



 


