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Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Міщенко Марина Сергіївна, викладач 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

Програма Екзамену з дисципліни 

 

«Спеціальна психологія» 

Курс  2 

Спеціальність(спеціалізація) Соціальна робота (спеціальна психологія) 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання За перше завдання (репродуктивного 

характеру) – max 10 балів за правильну 

відповідь, яка демонструє знання і розуміння 

теоретичного матеріалу. 

За друге завдання (аналітичне) – max 10 балів 

за правильну, розгорнуту 

відповідь, з наявним аналізом та 

аргументацією власної позиції щодо змісту 

питання. 

За третє завдання (практичне) – max 20 балів 

за правильну, розгорнуту 

відповідь, яка на достатньо високому рівні 

презентує сформованість у 

студента професійних компетентностей у 

сфері практичної діяльності соціального 

працівника з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: Питання репродуктивного і аналітичного 

характеру 

1. Охарактеризуйте сутність спеціальної 

психології.  

2. Визначте предмет та задачі спеціальної 

психології.  

3. Охарактеризуйте взаємозв’язок 

спеціальної психології з іншими галузями 

психології.  

4. Охарактеризуйте взаємозв’язок 

спеціальної психології з іншими науками.  

5. Визначте принципи спеціальної 

психології.   

6. Охарактеризуйте методи спеціальної 

психології.  

7. Визначте чинники порушень в психічному 



розвитку.  

8. Охарактеризуйте класифікацію порушень 

психічного розвитку. 

9. Охарактеризуйте онтогенез та 

дизонтогенез.  

10. Визначте сутність феномену порушення 

розвитку. 

11. Розкрийте значення понять: норма, 

патологія, порушення, інвалідність. 

12. Охарактеризуйте структуру порушення 

розвитку.  

13. Охарактеризуйте механізми формування 

системних порушень в розвитку психіки. 

14. Визначте загальні та специфічні 

особливості відхилень розвитку.  

15. Охарактеризуйте компенсацію, корекцію 

та реабілітацію, як категорії спеціальної 

психології.  

16. Охарактеризуйте депривацію, як причину 

та наслідок порушення розвитку.  

17. Визначте загальні характеристики 

особистісних особливостей дітей та підлітків з 

порушеннями розвитку. 

18. Визначте загальну характеристику 

дизонтогеній за типом ретардації.  

19. Розкрийте поняття олігофренії та її 

класифікація за етіологією.   

20. Визначте чинники виникнення порушень 

інтелектуального розвитку.  

21. Охарактеризуйте ступені розумової 

відсталості за МКХ-10. 

22. Охарактеризуйте класифікацію психічного 

недорозвитку (за Д.М.Ісаєвим).  

23. Опишіть загальну характеристику 

психічного розвитку дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

24. Розкрийте поняття «затримка психічного 

розвитку».  

25. Визначте чинники виникнення ЗПР.  

26. Охарактеризуйте класифікацію дітей з 

ЗПР (за К.С.Лубовським). 

27. Опишіть загальну характеристику 

психічного розвитку дітей з ЗПР.  

28. Визначте сутність сурдопсихології, 

предмет та завдання.  

29. Визначте чинники порушень слуху.  

30. Охарактеризуйте класифікацію порушень 

слуху.  

31. Опишіть загальну характеристику 

психічного розвитку дітей з порушеннями 

слуху. 

32. Визначте сутність тифлопсихології, 

предмет та завдання.  



33. Визначте чинники порушення зору.  

34. Охарактеризуйте класифікацію порушень 

зору.  

35. Опишіть загальну характеристику 

особливостей психічного розвитку дітей з 

порушеннями зору. 

36. Розкрийте поняття «логопсихології» – 

предмет та завдання.  

37. Визначте чинники первинних 

мовленнєвих  порушень.  

38. Охарактеризуйте класифікацію 

мовленнєвих порушень. 

39. Опишіть загальну характеристику 

психічного розвитку дітей з порушеннями 

мовлення.  

40. Розкрийте поняття порушення опорно-

рухової сфери – дитячий церебральний 

параліч (ДЦП).  

41. Визначте чинники виникнення ДЦП.  

42. Охарактеризуйте форми ДЦП.  

43. Опишіть загальну характеристику 

психічного розвитку дітей з ДЦП. 

44. Розкрийте поняття «розлади аутистичного 

спектра».  

45. Охарактеризуйте класифікацію розладів 

аутистичного спектра. 

46. Визначте базові діагностичні критерії 

розладів аутистичного спектра. 

47. Визначте основні положення про розлади 

аутистичного спектра.  

48. Опишіть характеристику особистості 

дитини з розладами аутистичного спектра.  

49. Опишіть загальну характеристику 

психопатій, ознаки, основні групи. 

50. Охарактеризуйте акцентуації характеру, їх 

ознаки та класифікацію. 

51. Визначте методи та методики діагностики 

дітей різних категорій з особливостями 

психофізичного розвитку.  

52. Охарактеризуйте корекційно-розвивальну 

роботу з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку.  

53. Визначте суб’єктів впливу корекційно-

розвивальної роботи.  

54. Визначте професійно важливі якості 

психолога для роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

 

Питання практичного характеру: 

1. Окресліть основні напрями корекційно- 

розвивальної та соціально-реабілітаційної 

роботи з дитиною з порушеннями 

психофізичного розвитку (опис буде надано  



 

 


