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Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Найда Юлія Михайлівна, старший викладач кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 

освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

 

Порівняльна спеціальна педагогіка 

Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Письмові завдання передбачають творчий підхід, 

розгорнуті відповіді, змістовність і логічність 

відповіді, демонстрацію  знань отриманих 

студентом  під час вивчення дисципліни. 

І група питань  орієнтована на перевірку здатності 

студента продемонструвати результати навчання: 

знання предмету,  рівень розпізнавання, 

запам’ятовування, розуміння. 

 Максимальна кількість балів  -10 

ІІ група питань орієнтована на перевірку умінь 

аналізувати,  порівнювати, критично мислити на 

основі отриманих знань. 

Максимальна кількість балів  -15 

ІІІ група питань орієнтована на демонстрацію 

уміння використовувати знання шляхом рішення 

прикладних задач практичного характеру. 

Максимальна кількість балів  -15 

Перелік допоміжних матеріалів:  

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

І група питань репродуктивного характеру 

1. Предмет, задачі порівняльної спеціальної 

педагогіки, її зв’язок з іншими науками 

2. Назвіть й охарактеризуйте основні етапи 

розвитку порівняльної спеціальної педагогіки 

3. Історичні передумови формування й розвитку 

порівняльної педагогіки  

4. Основні напрями впровадження міжнародних 

наукових досліджень у практику педагогічної 

діяльності спеціального педагога 

5. Методологія і методи порівняльної спеціальної 

педагогіки. Поняття компаративні дослідження 

6. Методи компаративних досліджень у спеціальній 

педагогіці та систематизація тенденцій розвитку 

спеціальної педагогіки у різних країнах світу. 

7. Порівняльна спеціальна педагогіка як механізм 



вирішення специфічних завдань, що відносяться 

до спеціальної освіти. 

8. Труднощі компаративних досліджень у 

спеціальній педагогіці. 

9. Фактори та умови розвитку спеціальної освіти та 

спеціальної педагогіки: компаративний аспект 

10. Зарубіжна педагогіка про роль та значення 

порівняльних досліджень  

11. Внесок вітчизняної педагогіки у розвиток 

порівняльної педагогіки 

12. Місце спеціальної порівняльної педагогіки у 

системі педагогічних знань. 

13. Реформування системи освіти в сучасному світі: 

глобальні та регіональні тенденції  

14. Основні тенденції розвитку освіти в світі. 

15. Освітня інтеграція, тенденції та виклики. 

16. Роль держави та громадянського суспільства в 

управлінні освітою в зарубіжних країнах 

17. Інтеграційні процеси системи освіти у 

сучасному світі, місце і роль спеціальної 

педагогіки в оновленні підходів до навчання 

дітей з особливими освітніми потребами 

18. Діяльність міжнародних організацій в сфері 

освіти, визначення стратегічних напрямів 

розвитку (ЮНЕСКО та інші). 

19. Розвиток системи раннього втручання в різних 

країнах світу: загальні тенденції й виклики 

20. Проблеми інтеграції та спеціальної освіти на 

сучасному етапі розвитку освіти. 

ІІ група питань аналітичного характеру 

1. Дайте характеристику методології 

«інформаційної компаративістики» 

2. Визначте, які протиріччя традиційної 

методології порівняльної педагогіки 

допомагають  подолати сучасна 

компаративістика 

3. Які підходи до розвитку спеціальної освіти 

можна виділити на сучасному етапі з досвіду 

Західноєвропейських країн (Великобританія, 

Німеччина, Іспанія, Португалія)? Обґрунтуйте 

їх особливості. 

4. Які підходи до розвитку спеціальної освіти 

можна виділити на сучасному етапі з досвіду 

Західноєвропейських країн (Італія, Франція, 

Голландія, Австрія)? Обґрунтуйте їх 

особливості. 

5. Які підходи до розвитку спеціальної освіти 

можна виділити на сучасному етапі з досвіду 

Північно-Американських країн? Обґрунтуйте їх 

особливості. 

6. Які підходи до розвитку спеціальної освіти 

можна виділити на сучасному етапі з досвіду 

Східних країн (Японії та Китаю)? Обґрунтуйте 

їх особливості. 



7. Які підходи до розвитку спеціальної освіти 

можна виділити на сучасному етапі з досвіду 

Північної Європи країн (Фінляндія, Данія, 

Швеція та Норвегія)? Обґрунтуйте їх 

особливості. 

8. Чи поділяєте ви, точку зору, що а) інклюзивна 

освіта з часом витіснить спеціальну освіту; б) 

інклюзивна і спеціальна освіта обумовлюють 

існування одна одної; в) спеціальна освіта є 

пріоритетною, в той час як інклюзивна освіта є 

додатковою системою до загальної освіти ? 

Обґрунтуйте свою точку зору. 

9. Зазначте переваги і виклики, які стоять перед 

спеціальною освітою щодо її інтеграції з 

системою масової освіти. Обґрунтуйте свою 

точку зору. 

10. Зробіть порівняльний аналіз переваг та викликів 

системи раннього втручання на прикладі країн 

Північно-Америки. 

11.  Зробіть порівняльний аналіз переваг та 

викликів системи раннього втручання на 

прикладі Західноєвропейських країн. 

12. Зарубіжний досвід спеціальної педагогіки його 

значення для розвитку вітчизняної системи. 

13. Назвіть характерні риси системи вищої освіти 

Європейських країн. В чому їх переваги та 

можливі виклики у порівняні з системою вищої 

освіти України. 

14. У чому, на ваш погляд, полягає безпрецедентна 

увага до проблем якості освіти у вищій школі за 

останні десятиліття? 

15. Визначте основні проблеми взаємодії 

спеціальної і загальної освіти на основі досвіду 

зарубіжних країн, які шляхи вирішення цих 

проблем пропонуються, які уроки цього досвіду 

можуть бути застосовані у вітчизняній практиці  

16. Особливості надання педагогічної підтримки 

людям ( утому числі дітям) з особливим 

потребами в країнах Західної Європи та Україні.   

17. Визначте сучасні тенденції та інноваційні 

підходи до формування освітньої політики осіб 

з порушеннями психофізичного розвитку на 

міжнародному рівні. 

18.  Поняття доступності та універсальності в сфері 

освіти. Використання принципів доступності 

при проведенні порівняльних досліджень.    

19. Діяльність ЮНЕСКО, концепція доступності 

освіти для всіх. 

20. Порівняльний аналіз проблеми інтеграції й 

інклюзії, роль і місце спеціальної педагоги. 

ІІІ група питань практичного характеру  

Проаналізуйте проблемну ситуацію, визначте причини 

та шляхи подолання. 



 

 


