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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Додаткове вступне випробування із корекційної педагогіки 

проводиться при вступі для здобуття ступеня магістра на базі першого 

(бакалаврського) освітнього рівня, освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» з метою виявлення стану знань студентів з основних понять 

корекційної педагогіки; знань щодо особливостей і закономірностей розвитку 

різних категорій осіб із психофізичними порушеннями; комплексного 

діагностичного обстеженням дітей та комплектування освітніх установ для 

них; механізмів і прийомів корекційного навчання і виховання кожної із 

категорій дітей. 

Додаткове вступне випробовування здійснюється протягом 2 

астрономічних годин та проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 40 

завдань. В ході додаткового вступного випробовування абітурієнти мають 

відповісти на 40 тестових питань. 

Завдання додаткового вступного випробування мають діагностичний 

характер. Зміст завдань в повній мірі відповідає програмним вимогам, які 

висуваються до підготовки фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 

(логопедія).  

Питання складені з урахуванням вимог до професійної підготовки 

майбутніх корекційних педагогів.  

Курс корекційної педагогіки складається з таких модулів: 

1. Загальні питання корекційної педагогіки  

2. Навчально-корекційна робота з дітьми з психофізичними 

порушеннями.  

Під час проходження тестування вступнику необхідно 

продемонструвати системні знання з предмету і завдань корекційної 

педагогіки; видів порушень психофізичного розвитку та їх причини; 

комплексної диференціальної діагностики відхилень у психофізичному 

розвитку; освітніх установ для осіб із порушеннями психофізичного розвитку 

та їх комплектування; психолого-педагогічну характеристику дітей з різними 

порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в 

умовах спеціальної та інклюзивної освіти; зміст і форми роботи з родинами, 

які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  

Вступник має вміти здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають 

труднощі у навчанні та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі 

спричиняють; своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та 

здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що 

потребують корекції психофізичного розвитку; визначати та удосконалювати 

форми та зміст корекційно-педагогічного процесу, спрямованого на 

подолання порушень розвитку у дітей; використовувати дані про 

закономірності розвитку дітей  з різним типом дизонтогенезу при аналізі та 

складанні шкільних та індивідуально-корекційних програм. 
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При проходженні тестування вступник повинен продемонструвати 

здатність до застосовування теоретичних знань, а саме до організації та 

здійснення навчальної, корекційної, розвивальної та виховної роботи з 

особами, які мають порушення психофізичного розвитку з урахуванням 

структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог 

освітніх стандартів, програм навчання та виховання. 
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РОЗДІЛ І. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ІЗ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Модуль 1. Загальні питання корекційної педагогіки  

Тема 1. Питання освіти для дітей з порушеннями розвитку 

Зміст освіти у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з 

порушеннями розвитку. Аналіз Державного стандарту освіти осіб із 

порушеннями фізичного та (або) розумового розвитку, Базового навчального 

плану, навчальних  програм. 

Тема 2. Корекційна педагогіка як наука 

Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної 

педагогіки. Галузі корекційної педагогіки. Перспективи розвитку корекційної 

педагогіки в Україні. Принципи, форми і методи навчання дітей з 

порушеннями розвитку. Корекційна спрямованість як основний принцип 

організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

Тема 3. Причини труднощів у навчанні 

Сукцесивні та симультанні структури. Нетрадиційні методи навчання 

письмовому мовленню. Діагностика і розвиток навчальних здібностей: 

загальних та спеціальних. 

 

Модуль 2. Навчально-корекційна робота з дітьми із 

психофізичними порушеннями 

 

Тема 4. Особливості розвитку, виховання та навчання дітей із 

тяжкими порушенням мовлення 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення. 

Навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення. Особливості роботи 

вчителя з дітьми, що потребують логопедичної допомоги, в умовах 

загальноосвітніх шкіл. 

  Тема 5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату 

Сутність,  етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням опорно-рухової 

системи. Навчання і виховання дітей з порушенням опорно-рухової системи 

у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. Корекційні прийоми 

реалізації індивідуального підходу до дітей з порушенням опорно-рухової 

системи в умовах інтегрованого навчання.  

Тема 6. Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з 

глибокими порушеннями слуху та зору 

Роль слуху в розвитку людини. Причини виникнення та  класифікація  

порушень слухової функції. Навчання і виховання дітей з порушенням 

слухової функції у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. 

Організація допомоги учням із порушенням слуху в умовах загальноосвітньої 
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школи.  Порушення зору як психолого-педагогічна проблема. Класифікація 

порушень зорової функції та причини виникнення. Навчання і виховання 

дітей з порушенням зорової функції у спеціальних загальноосвітніх школах-

інтернатах. Організація допомоги учням з порушенням зору в умовах 

загальноосвітньої школи. 

Тема 7. Особливості розвитку, виховання та навчання дітей із 

затримкою психічного розвитку та порушенням інтелекту 

Сутність, етіологія та класифікація затримки психічного розвитку. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР. Навчання і виховання 

дітей із ЗПР у школах та класах інтенсивної педагогічної корекції. Корекційні 

прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей із ЗПР в умовах 

інтегрованого навчання. Психолого-педагогічна характеристика дітей з 

порушенням інтелекту. Навчання і виховання дітей з порушенням інтелекту у 

спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. Корекційні прийоми 

реалізації індивідуального підходу до дітей з порушенням інтелекту в умовах 

індивідуального навчання. 

Тема 8. Гуманістичні освітні системи та інноваційні педагогічні 

технології в корекційній педагогіці  

Гуманізація процесу навчання і виховання дітей з психофізичними 

порушеннями в розвитку. Вітчизняні та зарубіжні школи гуманістичного 

виховання, їх вплив на дітей з особливими потребами. Педагогічна система 

Марії Монтессорі, П. Петерсена, антропософські школи Р. Штейнера, 

«Школа успіху і радості» С. Френе. Модульні та локальні інноваційні 

технології “Floor Time”, раннього втручання Г. Домана, розвитку творчої 

особистості Г. Альтшуллера, пісочна терапія та інші види терапії.  
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РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО 

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІЗ КОРЕКЦІЙНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Тестові завдання: 

1. Наука про виховання, навчання та освіту дітей з порушенням слуху 

називається: 

а) сурдопедагогіка; 

б) логопедагогіка; 

в) олігофренопедагогіка; 

г) тифлопедагогіка; 

д) ортопедагогіка. 

 

2. Процес, який полягає у відновленні недорозвинених чи порушених 

психічних функцій шляхом використання збережених чи перебудови 

частково порушених функцій, називається: 

а) корекція; 

б) реабілітація; 

в) компенсація; 

г)  абілітація; 

д)  соціалізація. 

 

3. Наука про закономірності та особливості освіти, виховання й навчання 

дітей з порушеннями та відхиленнями психофізичного розвитку, які 

потребують корекційно-виховних впливів, як у спеціальних освітніх 

закладах, так і в умовах реабілітаційних центрів, масових освітніх і 

позаосвітніх закладів, сім’ї тощо називається: 

а) олігофренопедагогіка; 

б) корекційна педагогіка; 

в) загальна педагогіка; 

г) дошкільна педагогіка. 

 

4. Чинники ендогенного та екзогенного патологічного впливу в період 

вагітності та в процесі родової травми викликають:  

а) вроджені форми ураження певної функції; 

б) набуті форми ураження певної функції; 

в) спадкові форми ураження певної функції. 

 

5. Галузь корекційної педагогіки і спеціальної психології, яка передбачає 

всебічне обстеження і оцінку особливостей розвитку з метою визначення, 

уточнення наявних порушень, відхилень в психічному розвитку дитини, 

називається: 

а) комплексна диференціальна діагностика; 
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б) диференціальна корекційна педагогіка; 

в) комплексний підхід до вивчення дитини. 

 

6. Визначте пріоритетні напрями розвитку корекційної освіти на 

сучасному етапі в Україні: 

а) рання діагностика і корекція порушень психофізичного розвитку, 

впровадження інклюзивної освіти; 

б) рання діагностика і корекція порушень психофізичного розвитку, 

розвиток системи спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями 

розвитку; 

в) розвиток інтегрованих та інклюзивних форм навчання, розробка 

ефективних методів психодіагностики порушень психофізичного розвитку. 

 

7. Назвіть інтегральний показник розумового розвитку дитини: 

а ) научуваність; 

б) пам’ять; 

в) рівень розвитку мовлення. 

 

8. Передбачення потенційних можливостей та динаміки подальшого 

розвитку дитини, яке робиться за наслідками діагностичного обстеження, 

називається: 

а) прогноз; 

б) діагноз; 

в) анамнез. 

 

9. Способи впорядкованої взаємозв’язаної діяльності вихователя і 

вихованців, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в 

процесі навчання, називаються: 

а) принципи корекційної освіти; 

б) методи навчання; 

в) форми організації навчального процесу. 

 

10. Визначте провідні методи у навчанні дітей дошкільного віку з 

порушеннями психофізичного розвитку: 

а) наочні й практичні; 

б) словесні й наочні; 

в) словесні й практичні. 
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РОЗДІЛ ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

  

Результати складання додаткового вступного випробування із 

корекційної педагогіки оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. За кожну 

правильну відповідь тестового завдання нараховується 1 бал. 

Порядок формування конкурсного балу 

Кількість вірних 

відповідей 

Кількість балів 

1-7 101-119 

8-23 120-159 

24-31 160-179 

32-40 180-200 

 

Оцінювання знань вступників оцінюється на підставі наступних 

критеріїв: 

5-бальна шкала оцінювання 

2 (незадовільно) 3 (задовільно) 4 (добре) 5 (відмінно) 

200-бальна шкала оцінювання 

100-119 120-159 160-179 180-200 

Критерії оцінювання знань 

Абітурієнт має дуже 

низький рівень знань 

з курсу. Допускає 

помилки у більшості 

питань. Не засвоїв 

жодної теми 

дисципліни. 

Правильні відповіді 

носять стихійний 

характер. 

Абітурієнт володіє 

матеріалом курсу на 

низькому рівні. 

Допускає помилки 

одразу з декількох 

тем. Має нестійкі 

знання з предмету, 

інформацію засвоїв 

поверхово, лише її 

елементи. 

Абітурієнт володіє 

матеріалом курсу на 

середньому рівні. 

Може припускатися 

помилок у питаннях 

окремих циклів 

курсу. Більшість 

матеріалу засвоєно 

системно, добре 

володіє понятійно-

категоріальним 

апаратом курсу. 

Абітурієнт вільно 

володіє навчальним 

матеріалом. На 

високому рівні 

засвоєно основні 

поняття курсу. 

Повністю володіє 

питаннями курсу, 

може припускатися 

лише деяких 

несуттєвих 

неточностей та 

невідповідностей. 

 

Якщо абітурієнт під час додаткового фахового випробування набрав 

від 120 до 200 балів, то дана кількість балів вважається достатньою для 

допуску в участі у конкурсному відборі до відповідної конкурсної 

пропозиції. 



11 

РОЗДІЛ ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне 

виховання, 1999. 

2.  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / М-

во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / Наук. ред. та упоряд. 

О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с. 

3. Волошина О.В. Основи корекційної педагогіки. – Вінниця: ВДПУ 

ім. М. Коцюбинського, 2012. – 168 с. 

4. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-

метод. посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій, Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. 

Л.І. Даниленко. – К.: 2007. – 127 с. 

5. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: [учебное пособие] / 

Владимир Александрович Липа. – Донецк: Лебыдь, 2002. – 327 с. 

6. Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посібник / За заг. ред. 

Колупаєвої А.А. – Київ : АСК, 2012. – 308 с. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-

реабілітаційний центр» від 6 березня 2019 р. № 221 

8. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. 

акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с. 

9.  Спеціальна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.В. Мартинчук, І.М. Маруненко, К.В. Луцько та ін. – Київ : Київ. ун-т імені 

Бориса Грінченка, 2017. – 364 с. 

10. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка / І.Л. Холковська. – Вінниця: 

ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007.– 328 с 

 

 

 

 


	Пояснювальна записка

