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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Основною метою вступного екзамену з спеціальної педагогіки з 
методиками спеціальної освіти є перевірка знань та вмінь вступників. 

Вступник повинен знати: 
– вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості дітей з 

особливими освітніми потребами та способи їх врахування у корекційно-
розвитковій роботі; 

– особливості становлення та розвитку спеціальної психології та 
спеціальної педагогіки; 

– основні поняття, предмет та завдання, напрями та принципи 
спеціальної педагогіки та спеціальної психології; 

– особливості психічного розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами; 

– методи психологічної роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами; 

– форми організації психокорекційної роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами; 

– закономірності міжособистісних стосунків у розмаїтому дитячому 
колективі; 

– прийоми психокорекції особистості та поведінки дітей з особливими 
освітніми потребами; 

– прийоми педагогічної взаємодії у психокорекційній роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами. 

Вступник повинен уміти: 
– використовувати методики психокорекційної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами; 
– складати психолого-педагогічну характеристику особистості дитини з 

особливими освітніми потребами; 
– здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами; 
– здійснювати психокорекцію психофізичних порушень дітей з 

особливими освітніми потребами; 
– попереджувати конфліктні ситуації у виховному процесі та знаходити 

оптимальні варіанти їх вирішення.  
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 
Не склав 0 – 99 вступник називає одиничні відомості, але не 

повністю розуміє зміст навчального матеріалу; не 
виявляє необхідного об’єму знань.  

С
кл

ав
 

Початковий 100  вступник виявляє поверхові знання і розуміння 
основних положень навчально-наукового 
матеріалу, при цьому допускає значні помилки 
у викладі матеріалу, які свідчать про 
недостатньо глибоке засвоєння теоретичних 
понять; володіє матеріалом на репродуктивному 
рівні, демонструє початкові вміння; допускає 
значні помилки в мовленнєвому оформленні. 

101 – 109 вступник виявляє поверхові знання і розуміння 
основних положень навчально-наукового 
матеріалу, але допускає деякі помилки у викладі 
матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 
засвоєння теоретичних понять; володіє 
матеріалом на репродуктивному рівні, 
демонструє початкові вміння; допускає помилки 
в мовленнєвому оформленні. 

110 – 119 вступник виявляє поверхові знання і розуміння 
основних положень навчально-наукового 
матеріалу, але допускає окремі помилки у 
викладі матеріалу; володіє матеріалом на 
репродуктивному рівні, демонструє початкові 
вміння; допускає незначні помилки в 
мовленнєвому оформленні. 

Середній 
 

120 – 129 вступник виявляє знання і розуміння основних 
положень навчально-наукового матеріалу, але 
допускає значні помилки у викладі матеріалу, 
які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 
теоретичних понять; володіє матеріалом на 
репродуктивному рівні, частково відповідає на 
запитання, демонструє початкові вміння; 
допускає значні помилки в мовленнєвому 
оформленні. 

130 – 139 вступник виявляє знання і розуміння основних 
положень навчально-наукового матеріалу, але 
допускає значні помилки у викладі матеріалу, 
які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 
теоретичних понять; володіє матеріалом на 
репродуктивному рівні, частково відповідає на 
запитання, демонструє початкові вміння; 



допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 
140 – 149 вступник виявляє знання і розуміння основних 

положень навчально-наукового матеріалу, але 
допускає деякі помилки у викладі матеріалу; 
володіє матеріалом на репродуктивному рівні, 
частково відповідає на запитання, демонструє 
початкові вміння; допускає незначні помилки в 
мовленнєвому оформленні. 

Достатній 150 – 159 вступник виявляє достатні знання і розуміння 
основних положень навчально-наукового 
матеріалу, але допускає деякі помилки, які сам 
виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 
послідовності викладу матеріалу і незначні 
порушення норм літературної мови. Вступник 
уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 
матеріал. 

160 – 169 вступник виявляє достатні знання і розуміння 
основних положень навчально-наукового 
матеріалу, але допускає деякі помилки, які сам 
виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 
послідовності викладу матеріалу і незначні 
порушення норм літературної мови. Вступник 
уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 
матеріал, робить власні висновки. 

170 – 179 вступник виявляє достатні знання і розуміння 
основних положень навчально-наукового 
матеріалу, але допускає деякі помилки, які сам 
виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 
послідовності викладу матеріалу і незначні 
порушення норм літературної мови. Вступник 
уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 
матеріал, робить власні висновки, виявляє 
частково евристичний інтерес. 

Високий 180 – 189 вступник ґрунтовно і повно викладає 
навчально-науковий матеріал, володіє методами 
дослідження, уміє виділити теоретичне і 
фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 
матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами 
і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує 
свої думки; глибоко розкриває суть питання, 
застосовує теоретичні знання для аналізу 
соціальних явищ, наводить приклади 
соціологічних досліджень. 



190 – 199 вступник ґрунтовно і повно викладає 
навчально-науковий матеріал, володіє методами 
дослідження, уміє виділити теоретичне і 
фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 
матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами 
і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує 
свої думки; глибоко розкриває суть питання, 
застосовує теоретичні знання для аналізу 
соціальних явищ, наводить приклади 
досліджень та з власного досвіду соціальної 
роботи. 

200 вступник ґрунтовно, повно та послідовно 
викладає навчально-науковий матеріал, володіє 
методами дослідження, уміє виділити 
теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 
повне розуміння матеріалу, обізнаний з 
теоретичними підходами і концепціями, логічно 
і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко 
розкриває суть питання, застосовує теоретичні 
знання для аналізу соціальних явищ, наводить 
приклади досліджень та з власного досвіду 
соціальної роботи. 

 



СТРУКТУРА ОЦІНКИ 
 

Іспит оцінюється за шкалою від 1 – до 200 балів за виконання 
письмового тестового завдання, де від 100 балів – позитивна оцінка, а від 1 
до 99 балів – незадовільна. 

 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Кількість балів Кількість 
правильних 
відповідей 

Кількість балів 

 
1-16 

 
97 

33 149 
34 152 

17 100 35 155 
18 104 36 158 
19 107 37 161 
20 110 38 164 
21 113 39 167 
22 116 40 170 
23 119 41 173 
24 122 42 176 
25 125 43 179 
26 128 44 182 
27 131 45 185 
28 134 46 188 
29 137 47 191 
30 140 48 194 
31 143 49 197 
32 146 50 200 

 



ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА  
1. Спеціальна педагогіка як наука. 
Особливості становлення спеціальної педагогіки в системі наукового 

знання. Значення спеціальної педагогіки як науки. Види порушень 
психофізичного розвитку. Інтеграція у сучасній освіті. 

2. Основні поняття та завдання спеціальної педагогіки. 
Мета, предмет та завдання спеціальної педагогіки. Основні напрями та 

принципи спеціальної педагогіки. Основні категорії спеціальної педагогіки. 
Функції спеціальної педагогіки. Структура спеціальної педагогіки. 

3. Спеціальна педагогіка в системі наукового знання. 
Місце спеціальної педагогіки у системі наукового знання. Спеціальна 

педагогіка та інші розділи педагогіки. Міждисциплінарні зв’язки спеціальної 
педагогіки. 

4. Методи дослідження у спеціальній педагогіці. 
Теоретичні та емпіричні методи дослідження. Діагностика в 

спеціальній педагогіці та психології. Класифікація порушень у спеціальній 
педагогіці. 

5. Становлення і розвиток наукових основ спеціальної педагогіки. 
Соціокультурні основи спеціальної педагогіки. Економічні основи 

спеціальної педагогіки. Правові основи спеціальної освіти. Клінічні основи 
спеціальної педагогіки. Лінгвістичні і психолінгвістичні основи спеціальної 
педагогіки. 

6. Історія становлення і розвитку національних систем спеціальної 
освіти. 

Періоди становлення систем спеціальної освіти. Перший період 
еволюції: від агресії і нетерпимості до усвідомлення необхідності піклування 
людьми з інвалідністю. Другий період еволюції: від усвідомлення 
необхідності піклування людьми з інвалідністю до усвідомлення можливості 
навчання дітей з порушеннями слуху та зору. Третій період еволюції: від 
усвідомлення можливості навчання дітей з сенсорними порушеннями до 
визнання права дітей з особливими освітніми потребами на освіту. Четвертий 
період еволюції: від усвідомлення необхідності спеціальної освіти для 
окремих категорій дітей з порушеннями розвитку до розуміння необхідності 
спеціальної освіти для всіх, хто її потребує. Розвиток та диференціація 
системи спеціальної освіти. П’ятий період еволюції: від рівних прав до 
рівних можливостей. 

 



7. Основний зміст дидактики спеціальної педагогіки. 
Принципи спеціальної освіти. Технології і методи спеціальної освіти. 

Форми організації спеціальної освіти. Засоби забезпечення корекційно-
освітнього процесу в системі спеціальної освіти. Професійна діяльність й 
особистість педагога в системі спеціальної освіти. 

8. Освіта осіб з інтелектуальними порушеннями. 
Предмет та завдання олігофренопедагогіки. Спеціальна освіта дітей із 

затримкою психічного розвитку. Освіта осіб з інтелектуальними 
порушеннями. 

9. Освіта осіб з порушеннями мовлення. 
Предмет логопедії, її становлення як інтеграційної галузі знань. 

Анатомо-фізіологічні механізми мови й основні закономірності її розвитку у 
дітей. Причини мовленнєвих порушень. Основні види мовленнєвих 
порушень. Система спеціальних закладів для дітей з порушеннями мовлення. 

10. Освіта осіб з порушеннями слуху. 
Предмет і завдання сурдопедагогіки. Причини порушень слуху, їх 

діагностика і медична реабілітація. Педагогічна класифікація осіб з 
порушеннями слуху. Історія розвитку сурдопедагогіки. Педагогічні системи 
спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху. Спеціальні технічні засоби для 
осіб з порушенням слуху. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з 
порушенням слуху. 

11. Освіта осіб з порушеннями зору. 
Предмет і завдання тифлопедагогіки. Історія розвитку та становлення 

тифлопедагогіки. Причини і наслідки порушення зору і способи його 
компенсації. Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору. Навчання дітей з 
порушеннямими зору у закладах загальної середньої освіти. Профорієнтація, 
професійна освіта і трудова діяльність осіб з порушеннями зору. 

12. Освіта осіб з розладами аутистичного спектру. 
Поняття про синдром раннього дитячого аутизму й аутистичні риси 

особистості. Причини аутизму. Можливості розвитку, освіти й соціалізації 
дітей з аутизмом. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі. 

13. Освіта осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. 
Види порушень опорно-рухового апарату. Загальна характеристика 

порушення опорно-рухового апарату. Структура рухового порушення. 
Порушення психіки при дитячому церебральному паралічі. Мовленнєві 
порушення при дитячому церебральному паралічі. Корекційна робота при 
порушеннях опорно-рухового апарату. Система спеціалізованої допомоги 
дітям із порушеннями опорно-рухового апарату. 

 



14. Освіта осіб зі складними порушеннями розвитку. 
Поняття про складні порушення розвитку. Основні групи дітей зі 

складними порушеннями. Завдання психолого-педагогічного супроводу 
дитини із складним дефектом. Психолого-педагогічні основи освіти осіб зі 
складними порушеннями. Особливості організації спеціальної освіти для осіб 
зі складними порушеннями в розвитку. 

15. Сучасна система спеціальних освітніх послуг. 
Профілактика, рання діагностика та рання комплексна допомога дітям з 

особливими освітніми потребами. Дошкільна освіта дітей з особливими 
освітніми потребами. Шкільна система спеціальної освіти дітей з особливими 
освітніми потребами. Професійна орієнтація, система професійної освіти осіб 
з особливими освітніми потребами. Спеціальна освіта за кордоном та в 
Україні. Перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.  

 
МЕТОДИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1. Спецметодика дошкільного виховання. 
Науково-методичні засади спеціальних методик дошкільного 

виховання. Предмет, об’єкт та суб’єкт спеціальних методик дошкільного 
виховання. Умови корекційно-виховної роботи у спеціальних закладах 
дошкільної освіти. Завдання виховання. Організаційні форми освітнього 
процесу в закладах дошкільної освіти. Принципи, методи і прийоми 
виховання. 

2. Спецметодика математики з основами математики. 
Методична система формування математичної компетентності учнів з 

порушеннями психофізичного розвитку. Теоретичні основи математичних 
понять. Методика формування уявлень про раціональні невід’ємні числа та 
дії з ними. Методика роботи над арифметичними задачами. Методика 
формування уявлень про величини. Формування математичної 
компетентності в учнів різних вікових груп з порушеннями мовлення. 
Формування математичної компетентності у учнів різних вікових груп з 
порушеннями зору. Формування математичної компетентності у учнів різних 
вікових груп з порушеннями слуху. Формування математичної 
компетентності в учнів різних вікових груп з інтелектуальними 
порушеннями. 

3. Спецметодика образотворчого мистецтва. 
Види образотворчого мистецтва, їх значення у розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти та початковій 
школі. Психолого-педагогічні умови формування образотворчих умінь дітей 
з особливими освітніми потребами. Методи і форми організації роботи з 



образотворчого мистецтва з дітьми з особливими освітніми потребами. 
Образотворче мистецтво як основа формування мовленнєвих навичок дітей з 
порушенням мовлення. Планування роботи з образотворчого мистецтва з 
дітьми з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти. 
Співпраця закладів освіти з родинами дітей з порушенням мовлення у галузі 
образотворчого мистецтва. 

4. Спецметодика фізичного виховання. 
Методи і методичні прийоми навчання фізичних вправ дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями зору. Методика 
організації і проведення занять фізичними вправами з дітьми, що мають 
порушення зору.  

Особливості психофізичного розвитку і рухових здібностей дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Методика 
занять фізичними вправами з дошкільниками і молодшими школярами з 
порушеннями слуху.  

Особливості фізичного виховання дітей з дитячим церебральним 
паралічем у дошкільному та шкільному віці. Особливості застосування 
корекційно-розвиткових ігор для дітей з інтелектуальними порушеннями та 
їх вплив на фізичний розвиток дошкільників та молодших школярів.  

Роль сім’ї в розвитку рухової активності дітей з особливими освітніми 
потребами. Методи і форми роботи з фізичного виховання дітей з 
особливими освітніми потребами.  

5. Спецметодика початкового навчання мови. 
Мета та рушійні сили виховання дітей з порушеннями мовлення. 

Основні напрями навчально-виховної роботи в закладах дошкільної освіти 
для дітей з порушеннями мовлення. Форми, методи та завдання виховання 
дітей з порушеннями мовлення. Основні закономірності та принципи 
виховання дітей з порушеннями мовлення.  

6. Спецметодика вивчення навчального предмета «Я і 
Україна». 

Предмет, завдання та методи дослідження спеціальної методики курсу 
«Я і Україна». Формування природничих уявлень і понять у дітей з 
особливими освітніми потребами. Характеристика методів навчання дітей з 
особливими освітніми потребами курсу «Я і Україна». Форми організації 
освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. 
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