
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка  

 

Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

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 (загальна та спеціальна) 

 

Спеціальна педагогіка 

Основи психолого-педагогічних 

досліджень 

Тренінг формування емоційної 

культури 

Тренінг формування цінностей 

інклюзивної освіти 

Курс  1 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта освітньої 

програми 016.00.01 Логопедія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Перше та друге завдання – письмово – мах 

10 балів за правильну, грамотну, розгорнуту 

відповідь, з наявною аргументацію та 

власною позицією студента щодо 

розглядуваного питання. 

Третє завдання – письмово – мах 20 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, яка на 

достатньо високому рівні презентує 

сформованість у студента фахових 

компетентностей у сфері навчання, 

виховання і розвитку дітей з ООП; 

теоретичну та методичну грамотність в 

обґрунтуванні власних суджень та обраної 

позиції.  

Перелік допоміжних матеріалів:  

Орієнтовний перелік питань: Х. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 



Орієнтовний перелік питань для 

підготовки до екзамену 

1. Охарактеризуйте спеціальну 

педагогіку як самостійну галузь 

педагогічної науки, розкрийте сутність 

основних понять спеціальної педагогіки. 

2. Охарактеризуйте теоретичні засади 

спеціальної педагогіки. Розкрийте сутність 

концепції Л.С. Виготського про культурно-

історичне походження психіки та 

формування вищих психічних функцій. 

3. Охарактеризуйте теоретичні засади 

спеціальної педагогіки. Розкрийте сутність 

концепції Л.С. Виготського про загальні та 

специфічні закономірності психічного 

розвитку в нормі та патології. 

4. Охарактеризуйте теоретичні засади 

спеціальної педагогіки. Розкрийте сутність 

концепції Л.С. Виготського про провідну 

роль навчання в розвитку дитини. 

5. Охарактеризуйте сучасний період 

розвитку освіти осіб з особливими 

освітніми потребами та трансформаційні 

зміни спеціальної освіти в Україні. 

6. Охарактеризуйте 

загальнодидактичні та спеціальні принципи 

навчання та особливості їх реалізації у 

спеціальній освіті.  

7. Охарактеризуйте періодизацію 

еволюції ставлення суспільства і держави 

до осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку за М.М. Малофєєвим. 

8. Охарактеризуйте етапи розвитку 

освіти дітей з особливими потребами за 

часів незалежності Україні (за 

періодизацією О.М. Таранченко). 

9. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

слуху. Проаналізуйте вплив особливостей 

розвитку та навчально-пізнавальної 

діяльності слабкочуючих дітей на 

організацію навчально-виховної та 

корекційно-розвивальної роботи з ними в 

освітньому просторі закладу освіти. 

10. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

слуху. Проаналізуйте вплив особливостей 

розвитку та навчально-пізнавальної 

діяльності глухих дітей на організацію 

навчально-виховної та корекційно-

розвивальної роботи з ними в освітньому 

просторі закладу освіти. 



11. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

зору. Проаналізуйте вплив особливостей 

розвитку та навчально-пізнавальної 

діяльності слабкозорих дітей на організацію 

навчально-виховної та корекційно-

розвивальної роботи з ними в освітньому 

просторі закладу освіти. 

12. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

зору. Проаналізуйте вплив особливостей 

розвитку та навчально-пізнавальної 

діяльності сліпих дітей на організацію 

навчально-виховної та корекційно-

розвивальної роботи з ними в освітньому 

просторі закладу освіти. 

13. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату. Проаналізуйте 

вплив особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з ДЦП на 

організацію навчально-виховної та 

корекційно-розвивальної роботи з ними в 

освітньому просторі закладу освіти. 

14. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Проаналізуйте 

вплив особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку на 

організацію навчально-виховної та 

корекційно-розвивальної роботи з ними в 

освітньому просторі закладу освіти. 

15. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з труднощами у 

навчанні. Проаналізуйте вплив 

особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з труднощами 

у навчанні на організацію навчально-

виховної та корекційно-розвивальної 

роботи з ними в освітньому просторі 

закладу освіти. 

16. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Проаналізуйте 

вплив особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з синдромом 

Дауна на організацію навчально-виховної 

та корекційно-розвивальної роботи з ними в 

освітньому просторі закладу освіти. 

17. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з поведінковими 

порушеннями. Проаналізуйте вплив 



особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з синдромом 

дефіциту уваги та гіперактивності на 

організацію навчально-виховної та 

корекційно-розвивальної роботи з ними в 

освітньому просторі закладу освіти. 

18. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з розладами 

аутистичного спектра. Проаналізуйте вплив 

особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з розладами 

аутистичного спектра на організацію 

навчально-виховної та корекційно-

розвивальної роботи з ними в освітньому 

просторі закладу освіти. 

19. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. Проаналізуйте 

вплив особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення на організацію 

навчально-виховної та корекційно-

розвивальної роботи з ними в освітньому 

просторі закладу освіти. 

20. Охарактеризуйте педагогічну 

систему навчання дітей зі складними 

порушеннями. Проаналізуйте вплив 

особливостей розвитку та навчально-

пізнавальної діяльності дітей зі складними 

порушеннями мовлення на організацію 

навчально-виховної та корекційно-

розвивальної роботи з ними в освітньому 

просторі закладу освіти. 

21. Дайте психолого-педагогічну 

характеристику дітям з порушеннями слуху 

та розкрийте сутність корекційно-

компенсаторної допомоги цим дітям. 

22. Дайте психолого-педагогічну 

характеристику дітям з порушеннями зору 

та розкрийте сутність корекційно-

компенсаторної допомоги цим дітям. 

23. Дайте психолого-педагогічну 

характеристику дітям з порушеннями 

опорно-рухового апарату та розкрийте 

сутність корекційно-компенсаторної 

допомоги цим дітям. 

24. Дайте психолого-педагогічну 

характеристику дітям з ментальними 

порушеннями та розкрийте сутність 

корекційно-компенсаторної допомоги цим 

дітям. 

25. Дайте психолого-педагогічну 

характеристику дітям з розладами 



аутистичного спектра та розкрийте сутність 

корекційно-компенсаторної допомоги цим 

дітям. 

26. Охарактеризуйте логодидактику як 

галузь наукового знання. Розкрийте 

сутність основних понять логодидактики. 

27. Охарактеризуйте оцінювання як 

компонент навчальної діяльності. 

Розкрийте зміст функцій педагогічної 

оцінки.  

28. Охарактеризуйте критерії 

оцінювання знань учнів у початковій школі 

за 12-бальною системою. 

29. Розкрийте сучасні підходи до 

практики оцінювання.  

30. Охарактеризуйте особливості 

формувального оцінювання навчальних 

досягнень дітей з ПМР. 

31.  Охарактеризуйте особливості 

автентичного оцінювання навчальних 

досягнень дітей з ПМР. 

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. Розкрийте основні одиниці 

проміжної форми мови.  

36. Охарактеризуйте фрейм: 

визначення та значення для навчальної 

діяльності. 

37. Охарактеризуйте гештальт: 

визначення та значення для навчальної 

діяльності. 

38. Охарактеризуйте образ: визначення 

та значення для навчальної діяльності. 

39. Порівняйте основні види 

синтетичної діяльності та характер їхнього 

недорозвитку на перцептивному рівні. 

40. Порівняйте основні види 

синтетичної діяльності та характер їхнього 

недорозвитку на мнестичному рівні. 

41. Порівняйте основні види 

синтетичної діяльності та характер їхнього 

недорозвитку на інтелектуальному рівні. 

42. Охарактеризуйте значення 

гештальтно-фреймового підходу до 

навчання на сучасному етапі розвитку 



психології та дидактики. 

43. Розкрийте сутність поняття  

«емоційний інтелект». Проаналізуйте 

психологічні теорії про емоційний інтелект. 

Визначте складники емоційного інтелекту. 

44. Дайте загальну 

характеристику складників емоційного 

інтелекту. 

45. Охарактеризуйте проблему 

формування емоційної компетентності 

фахівців зі спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

46. Чому емоційний інтелект є 

необхідним складником готовності педагога 

до професійної діяльності у складі 

міждисциплінарної команди інклюзивного 

закладу освіти.  

47. Розкрийте сутність поняття 

«емоції», «емоційна саморегуляція». 

Охарактеризуйте 10 базових емоцій (за 

К.Ізардом). Чому для педагога важливо 

нести відповідальність за власні емоційні 

реакції та здійснювати самоконтроль своєї 

поведінки. 

48. Розкрийте сутність поняття 

«ненасильницьке спілкування». 

Охарактеризуйте теорію ненасильницького 

спілкування Маршалла Розенберга. 

49. Розкрийте сутність практики 

ненасильницького спілкування за теорією 

М. Розенберга. 

50. Розкрийте сутність понять 

«інклюзивна освіта», «інклюзивний підхід у 

педагогіці». Назвіть причини доцільності 

запровадження інклюзивної освіти. 

Наведіть свої роздуми про «інклюзію» 

(включення) та «ексклюзію» (виключення). 

Як Ви розумієте вислів «Інклюзивна освіта 

– рівень свідомості нації». 

51. Як Ви розумієте суть 

відмінностей між людьми і толерантне 

ставлення до них. Як педагогічний і 

життєвий досвід спеціальних педагогів 

позначається на розвиткові дітей з ООП, 

їхній поведінці та навчанні. Як Ви 

розумієте вислів «Освіта для соціальної 

справледливості». 

52. Розкрийте суть поняття 

«інклюзивні цінності (цінності інклюзивної 

освіти)». Охарактеризуйте систему 

інклюзивних цінностей та наслідки 

формування їх в учасників освітнього 

процесу. Розкрийте вплив системи 



інклюзивних цінностей на розвиток 

інклюзії. 

53. Розкрити сутність науки як 

сфери людської діяльності. 

Охарактеризуйте сучасну класифікацію 

наукових досліджень. 

54. Розкрийте сутність 

методології теоретичних та емпіричних 

досліджень. 

55. Розкрийте сутність алгоритму 

роботи із джерелами інформації та логіку 

їхнього використання в науково-дослідній 

роботі. 

56. Охарактеризуйте основні 

структурні компоненти емпіричного 

психолого-педагогічного дослідження. 

57. Розкрийте основні підходи до 

ефективної презентації наукових робіт. 

58. Розкрийте сутність науково-

дослідної роботи студентів ( курсова, 

магістерська робота) та визначте загальні 

рекомендації щодо оформлення 

кваліфікаційних робіт. 

59. Дайте визначення основних 

передумов та етапів здійснення 

педагогічного дослідження. 

60.  Дайте визначення основним 

критеріям ефективності науково-

педагогічного дослідження. 

 

Питання практичного характеру: 

1. За описом визначте тип порушення 

психофізичного розвитку дитини та 

запропонуйте напрями корекційно-

розвивальної роботи з цією дитиною. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

Мама звернулася до психолога з питання 

шкільної неуспішності дитини. Хлопчик, 

7 років,  розуміє зміст тексту після 

читання вчителем, може переказувати. 

На запитання відповідає і словами,  і 

простими реченнями. Декламування 

віршів дається дуже важко, не 

дотримується інтонації. Словниковий 

запас у порівнянні з початком 

навчального року поширився. Письмо 

дитині дається дуже важко, адже у 

нього порушений розвиток дрібної 

моторики. Важко писати у вузькому 

рядочку. Знає всі рукописні літери, іноді 

може сплутати літери, які подібні за 

написанням при письмі під 

диктовку. Слова і речення  легко пише за  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


