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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Вступне фахове випробування освітнього ступеня «Бакалавр» буде 

проводитись у формі тестування. 

Програма вступного випробування базується на освітньо-професійній 

програмі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія). 

Навчальна програма дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки, визначена навчальним планом, затверджена ректором державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені              

К.Д. Ушинського». Вона включає дисципліни, що входять до циклу 

професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія).  

При висвітленні теоретичних питань абітурієнту необхідно 

продемонструвати знання, показати рівень сформованості уявлень про процес 

надання психологічної допомоги, вміння застосовувати психоконсультативні 

методики та технології; продемонструвати знання з теоретичних основ 

психологічної діагностика та корекції порушень розвитку дітей, показати 

знання різних підходів корекційної роботи з дітьми, які мають особливі освітні 

потреби.  

 

 

Загальна характеристика програми вступного випробування 

Програма вступного випробування включає:  

1. Перелік розділів і тем.  

2. Список літератури для підготовки до фахового випробування.  

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ.  

Тема 1. Предмет та завдання спеціальної педагогіки.  

Спеціальна педагогіка як наука про вивчення, виховання, навчання та 

шляхи корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Предмет та 

завдання спеціальної педагогіки. Основні категорії спеціальної педагогіки. 

Місце спеціальної педагогіки в системі педагогічних наук. Зв’язок спеціальної 

педагогіки з медичними науками, загальними та спеціальними психолого-

педагогічними дисциплінами, спеціальними методиками. Етапи розвитку та 

методи спеціальної педагогіки. Сучасний розвиток спеціальної педагогіки в 

Україні.  

Тема: 2. Діти з особливими освітніми потребами як об’єкт вивчення, 

виховання та навчання.  

Соціально-педагогічні фактори, що впливають на проблему вивчення та 

організації допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Сучасні 

психолого-педагогічні класифікації порушеного розвитку. Їхнє значення для 

диференціації спеціальних закладів для дітей з особливими освітніми 

потребами.. Склад учнів та вихованців спеціальних закладів освіти та 

реабілітаційних центрів. Педагогічна характеристика учнів та вихованців 

спеціальних закладів освіти та реабілітаційних центрів.  

Тема 3. Система закладів для дітей з особливими освітніми потребами в 

Україні.  

Диференційована система спеціальних закладів для дітей з особливими 

освітніми потребами в залежності від ступеня вираженості дефекту та віку 

дитини. Принципи побудови спеціальних закладів. Заклади системи 

соціального забезпечення, заклади охорони здоров’я. Спеціальні навчально-

виховні заклади для розумово відсталих дітей системи Міністерства освіти. 

Заклади нового типу. Допоміжна школа як основний тип закладів для розумово 

відсталих дітей. Завдання допоміжної школи у справі навчання, послаблення 

або подолання недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих учнів та 

їхньої інтеграції в сучасній системі соціальних відносин. Взаємозв’язок всіх 
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завдань. Типове положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат 

(школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, 

1994. Перспективні завдання розвитку та удосконалення спеціальних закладів 

для дітей з особливими освітніми потребами в Україні. Проблема відбору дітей 

в спеціальні заклади. Принципи та методи відбору. Склад та зміст роботи 

психолого-медико-педагогічних консультацій.  

Тема 4. Організація корекційно-виховної роботи в спеціальному 

дошкільному закладі.  

Роль дошкільного виховання в корекції недоліків психофізичного 

розвитку та формуванні особистості дитини з особливими освітніми 

потребами.. Завдання спеціальних дошкільних закладів. Зміст освітньо-

виховної та корекційної роботи в спеціальному дитячому садку. Специфіка 

професійної діяльності дефектолога і вихователя.  

Тема 5. Навчання, виховання і трудова підготовка дітей з глибокими 

порушеннями інтелекту.  

Мета та завдання спеціальних закладів для дітей з глибокими 

порушеннями інтелекту. Зміст і організація навчальної та корекційно-виховної 

роботи з глибоко розумово відсталими дітьми. Система закладів для розумово 

від сталих дітей у найбільш розвинених зарубіжних країнах.  

Тема 6. Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний 

педагогічний процес.  

Єдність законів розвитку нормальної та аномальної дитини. Роль 

діяльності та спілкування у розвитку особистості дитини. Взаємозв’язок 

навчання та розвитку. Єдність навчання, виховання, розвитку, корекції як 

основна закономірність педагогічного процесу в спеціальному закладі освіти. 

Корекція аномального розвитку дитини з особливими освітніми потребами як 

основне специфічне завдання навчально-виховного процесу спеціальної школи. 

Сутність корекційно-виховної роботи. Л.С.Виготський про складну структуру 

та закономірності аномального розвитку, можливості корекції. Л.С. Виготський 

про соціальну спрямованість корекційно-виховної роботи з розумово 

відсталими дітьми. Вчення Л.С.Виготського про зони найближчого розвитку та 
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про використання обхідних шляхів у корекційно-виховній роботі. Опора на 

позитивні можливості учнів у навчально-виховному процесі. Основні напрямки 

корекційно-виховної роботи у спеціальній школі.  

Тема 7. Принципи навчання в спеціальному закладі освіти.  

Обґрунтування принципів навчання в спеціальній школі. Характеристика 

принципів спеціальної дидактики (виховуючий характер навчання, принципи 

науковості, доступності знань; систематичності та послідовності в навчанні; 

міцності, наочності знань; свідомості та активності учіння; індивідуальний та 

диференційований підхід до учнів з порушеннями у розвитку). Корекційно-

розвиваюча та практична спрямованість принципів навчання в спеціальній 

школі.  

Тема 8. Методи навчання у спеціальному закладі освіти. 

Поняття про методи, прийоми та засоби навчання. Сучасні класифікації 

методів навчання у спеціальній школі: за джерелом знань, дидактичною метою, 

характером пізнавальної діяльності учнів; методи організації, здійснення та 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності. Критерії вибору методів 

навчання. Характеристика особливостей реалізації в спеціальній школі методів 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Раціональне 

поєднання методів навчання.  

Тема 9. Форми організації навчання в спеціальному закладі освіти.  

Урок як основна форма шкільного навчання. Сучасні психолого-

педагогічні вимоги до уроку. Особливості уроку в спеціальній школі. Типи та 

структура уроків. Підготовка вчителя до уроку. Зміст та методи аналізу уроку з 

боку його корекційної спрямованості, виховуючого характеру, з боку 

педагогічного керівництва пізнавальною діяльністю учнів, цілісний аналіз. 

Екскурсія як форма навчальної роботи в спеціальній школі. Підготовка до 

екскурсії, вимоги до її проведення.  

Тема 10. Виховання дітей та підлітків з обмеженими можливостями 

здоров’я в сім’ї.  

Виховання у сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Умови 

правильного сімейного виховання. Особливості та зміст виховання дитини з 
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обмеженими можливостями здоров’я в сім’ї. Форми та методи роботи 

спеціальної школи з сім’ями школярів. Характеристика колективних і 

індивідуальних форм, зміст роботи вчителя з батьками учнів. Участь 

громадськості у вихованні і соціальній реабілітації дітей обмеженими 

можливостями здоров’я.  

 

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.  

Тема 1. Предмет та завдання спеціальної психології.  

Предмет і об'єкт спеціальної психології. Відмежування предмета спеціальної 

психології від змісту патопсихології, клінічної психології, нейропсихології і 

психопатології. Мета та завдання спеціальної психології. Зв'язок спеціальної 

психології з іншими науками. Зв'язок спеціальної психології з корекційною 

педагогікою. Основні галузі сучасної спеціальної психології. 

Тема 2.Методи і принципи спеціальної психології. 

Особливостівикористанняпсихологічнихметодівдослідженнязалежновідф

ормипорушення.Експеримент та можливості його використання в спеціальній 

психології. Навчальний та констатуючий експеримент – їх можливості і 

обмеження. Якісний і кількісний підхід в оцінці експериментальних даних. 

Тестові методи в спеціальній психології. Метод спостереження і техніка його 

використання в спеціальній психології. Анамнестичний метод і його значення в 

спеціальній психології. Бесіда і особливості її проведення в області спеціальної 

психології. Аналіз продуктів діяльності. Стандартизовані психодіагностичні 

процедури та їх використання в практиці спеціальної психології.  

Тема 3.Сучасні уявлення про сутність феномену розвитку що 

відхиляється. 

Поняття про психічний розвиток. Сучасні теорії психічного розвитку. 

Кількісні та якісні зміни в процесі розвитку. Незворотність і безперервність 

психічного розвитку. Сензитивні періоди в процесі психічного розвитку. 

Психічний розвиток і діяльність. Навчання та розвиток. Зона найближчого і 

актуального розвитку. Культурно-історична теорія психічного розвитку Л.С. 

Виготського як методологічна база спеціальної психології. Структура 
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первинних і системних порушень. Співвідношення пошкоджених, 

недорозвинених і збережених функцій. Роль навчання в корекції вторинних 

відхилень у розвитку.  

Тема 4.Класифікації відхилень у психічному розвитку і загальна 

характеристика окремих форм дизонтогенеза. 

Теоретичні та емпіричні класифікації відхилень у розвитку. Міжнародна 

класифікація психічних і поведінкових розладів 10-го перегляду. Сучасні 

клініко-психологічні та психолого-педагогічні класифікації відхилень 

психічного розвитку В. В. Ковальова, В. В. Лебединського та ін. 

Тема 5.Категоріальний апарат сучасної спеціальної психології. 

Компенсація, психологічна корекція, депривація, реабілітація, абілітація, 

інтеграція Поняття про компенсаторні феномени. Біологічні та соціальні 

фактори компенсації. Поняття про декомпенсацію. Сутність депріваціонних 

феноменів. Види і форми депріваціонних феноменів. Сенсорна депривація. 

Комунікативна депривація. Материнська депривація. Депривація і порушений 

розвиток. Адаптаційні і компенсаторні процеси. Поняття реабілітації. Форми та 

напрями реабілітаційних заходів. Абілітація та її сутність. Поняття 

психологічної корекції. Проблема соціально-трудової адаптації та інтеграції 

осіб з відхиленнями в розвитку. 

Тема 6. Загальна психолого-педагогічна характеристика окремих 

форм дизонтогенеза. 

Психічне недорозвинення. Основні причини і форми розумової 

відсталості. Загальне поняття про розумову відсталість. Сучасні класифікації 

відхилень у розвитку. Мислення і своєрідність його розвитку у розумово 

відсталих дітей. Мовлення і мовленнєвий розвиток. Особливості емоційно-

вольової сфери розумово відсталих дітей. Розвиток діяльності розумово 

відсталих дітей.  

Затриманий розвиток. Причини ЗПР. Класифікації ЗПР. Особливості 

навчальної діяльності дітей з ЗПР. Своєрідність когнітивного та емоційного 

розвитку дітей із ЗПР в залежності від форми. 
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Пошкоджений розвиток. Поняття про розпад психіки. Співвідношення 

розпаду і розвитку психіки в залежності від сили патогенного фактора і віку 

дитини. 

Дефіцітарниий розвиток. Роль зору і слуху у пізнанні світу і діяльності 

людини. Вплив порушень зору і слуху на фізичний і психічний розвиток 

дитини. Особливості компенсаторних процесів при глибоких порушеннях зору і 

слуху. Розвиток когнітивної сфери глухої та сліпої дитини. Розвиток різних 

форм діяльності в умовах сенсорних порушень. Особливості просторової 

орієнтації незрячих. Своєрідність мовленнєвого і розумового розвитку глухої 

дитини.  

Тема 7. Розвиток особистості в умовах дизонтогенеза. 

Проблема розвитку особистості та самосвідомості дітей та підлітків з 

обмеженими можливостями здоров'я. Особливості сімейного виховання дітей з 

порушеннями в розвитку. Дисгармонійні стилі сімейного виховання. Розвиток 

особистості при порушеннях зорового аналізатора. Характер і динаміка потреб 

особистості при сліпоті. Своєрідність мотиваційної сфери особистості. 

Проблема взаємозв'язку зорової патології з формуванням особистості. Характер 

міжособистісних відносин при глибоких порушеннях зору. Емоційно-вольова 

сфера сліпих. Розвиток особистості при порушеннях слухового аналізатора. 

Можливості та умови повноцінного розвитку особистості глухих і 

слабочуючих. Формування активності особистості. Спрямованість особистості. 

Труднощі формування переконань, морально-етичних уявлень і понять, 

мотиваційно-потребностної сфери. Індивідуально-психологічні особливості 

особистості дітей з порушенням слуху. Темперамент. Характер, своєрідність 

рис характеру дітей з порушенням слуху. Особливості емоційно-вольової сфери 

у дітей з вадами слуху. Усвідомлення дітьми з вадами слуху власних емоційних 

станів і розуміння їх у інших людей. Вольові якості та їх виховання у дітей з 

вадами слуху. Взаємовідносини з оточуючими людьми. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для абітурієнтів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Логопедія) 

 

Абітурієнтам пропонуються тестові завдання. Потрібно обрати один із 

запропонованих варіантів відповіді. (букву обраної відповіді потрібно 

зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 48 тестових завдань. При 

оцінюванні всіх відповідей кожного абітурієнта зазначається відсоток 

правильних відповідей від кількості тестових завдань, наданих абітурієнту, 

який дорівнює кількості отриманих балів. 

 


