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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 
 

Дисципліна “Психокорекційна педагогіка” розрахована для студентів 

дефектологічних факультетів та інститутів, що готують учителів для 

загальноосвітніх шкіл для дітей з інтелектуальною недостатністю. Курс 

“Психокорекційна педагогіка” становить науково-теоретичну базу у 

формуванні майбутніх педагогів дошкільних, шкільних загальноосвітніх  

навчальних закладів та реабілітаційних центрів для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. Він повинен забезпечити необхідний якісний рівень 

професійної підготовки корекційного педагога, який може у відповідності з 

актуальними завданнями корекційної психопедагогічної науки та практики  

творчо і продуктивно розв’язувати комплексні  корекційно-розвивальні  та 

педагогічно-виховні  проблеми спеціального навчання, особистісного 

становлення і соціалізації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. 

 Метою програми є підготовка корекційного педагога до адаптаційної та 

реабілітаційної діяльності, яка полягає у створенні необхідних психолого-

педагогічних умов для найбільш повної соціальної адаптації, інтеграції та 

інклюзії у суспільство дітей з інтелектуальною недостатністю. 

Зміст програми курсу “Психокорекційна педагогіка” відповідає основним 

вимогам кваліфікаційної характеристики спеціальності і реалізує тісні зв’язки з 

клінічними та анатомо-фізіологічними основами спеціальності “Корекційна 

освіта” наукової галузі «Педагогічна освіта». 

Дисципліна “Психокорекційна педагогіка ” розглядає такі завдання:  

- формування у студентів категоріальних понять психокорекційної 

педагогіки на основі вивчення історії та науково-практичної логіки їх 

становлення; 

- забезпечення студентів знаннями теорії та практики роботи з дітьми, які 

мають в структурі свого розвитку інтелектуальні вади; 

- прищеплення особливого ставлення до дітей з порушеннями 



 

психофізичного розвитку; 

- стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, 

спрямованої на визначення ефективних шляхів подолання наслідків розладів 

інтелекту у дітей; 

- навчання моделюванню, здійсненню та організації системи спеціальної 

допомоги дітям в діапазоні від раннього до дошкільного, від дошкільного до 

шкільного, від, власне, шкільного до юнацького віку. 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ 

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)  

За шкалою 

університету 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

на питання теоретичного 

змісту 

на питання практичного 

змісту 

100-123 

бали  

Низький Абітурієнт не усвідомлює змісту 

питання   білету,   тому   його 

відповідь           не           має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання. Наявна 

повна     відсутність     уміння 

міркувати. 

Обсяг розв'язаних задач < 

50%. У абітурієнта відсутня 

просторова уява, необхідна 

для розв'язування задачі. 

124-149 

балів 

Задовільний Відповіді на питання білету 

носять            фрагментарний 

характер,     характеризуються 

відтворенням знань на рівні 

запам'ятовування.     Абітурієнт 

поверхово    володіє    умінням 

міркувати,     його     відповіді 

супроводжуються другорядними  

міркуваннями, які      інколи      

не      мають безпосереднього 

відношення до змісту запитання. 

Обсяг розв'язаних задач у 

межах 50-75%.  Абітурієнт 

погано володіє графічними 

засобами          відтворення 

просторових    властивостей 

предметів на площині 

150-174 

балів 

Достатній У    відповідях    на    питання 

білету    допускаються    деякі 

неточності      або      помилки 

непринципового      характеру. 

Абітурієнт             демонструє 

розуміння             навчального 

матеріалу   на   рівні   аналізу 

властивостей.             Помітне 

прагнення абітурієнта логічно 

розмірковувати при відповіді на 

питання білета. 

Обсяг                правильно 

розв'язаних   задач   >75%. 

Результат     розв'язування 

задачі     містить     окремі 

неточності      і      незначні 

помилки. 

175-200 Високий Абітурієнт     дає     повну     і 

розгорнуту     відповідь     на 

Обсяг                правильно 

розв'язаних  задач   =100%. 



 

балів  питання білету. Його відповіді 

свідчать       про       розуміння 

навчального    матеріалу    на 

рівні аналізу закономірностей, 

характеризуються    логічністю і 

послідовністю суджень, без 

включення      випадкових      і 

випадання істотних з них. 

Кожна   розв'язана   задача 

супроводжується ґрунтовним     

поясненням. Абітурієнт    без    

помилок відтворює          

просторові властивості   

предметів   на площині 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення 

членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) 

вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії 

усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту. 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

  Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й 

колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не 

рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди з мови (української, 

російської). 

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 

4.1. Загальні питання теорії психокорекційної педагогіки. 

4.1.1.Сучасні проблеми спеціального навчання та виховання 

4.1.2. Вихідні теоретичні положення психокорекційної педагогіки 

4.2. Системи педагогічного впливу на ранній та дошкільний розвиток дітей, 

які потребують корекції розумового розвитку. 

4.2.1. Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей. 

4.2.2. Організація ранньої допомоги дітям з порушеннями  інтелектуального 

розвитку    

 4.3. Основи дидактики психокорекційної педагогіки. Навчання, виховання, 

розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес. 

4.3.1. Процес навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, 

які потребують корекції розумового розвитку 

4.3.2. Принципи навчання. 



 

4.3.3. Зміст освіти 

4.3.4. Методи навчання. 

4.3.5. Форми організації навчального процесу. 

4.3.6. Урок як основна форма організації навчального процесу дітей, які 

потребують корекції розумового розвитку. 

4.3.7. Перевірка та облік знань, умінь і навичок учнів. 

4.3.8. Керівництво та контроль у загальноосвітньому навчальному закладі 

для дітей, які потребують корекції розумового розвитку 

4.4.  Навчальна корекційно-виховна робота з дітьми, які потребують 

корекції розумового розвитку 

4.4.1. Теоретичні основи навчання і виховання розумово відсталих дітей. 

4.4.2. Організація корекційно-розвивального навчально-виховного процесу 

дітей з порушеннями інтелекту. 

4.4.3. Принципи побудови та організації корекційно-виховного процесу у 

загальноосвітньому  навчальному  закладі для дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

4.4.4. Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації   дітей з 

аутизмом. 

4.5. Теоретико-методичні основи виховання дітей, які потребують корекції 

розумового розвитку 

4.5.1.  Сутність, принципи та завдання виховання учнів допоміжної  школи. 

4.5.2. Зміст, основні напрями та методи виховання у загальноосвітньому 

навчальному закладі для дітей з порушен6нями розумового розвитку. 

4.5.3. Трудове навчання, виховання та профорієнтаційна робота з дітьми з 

порушен6нями розумового розвитку. 

4.5.4. Моральне виховання дітей, які потребують корекції розумового 

розвитку. 

4.5.5. Естетичне виховання дітей, які потребують корекції розумового 

розвитку. 

4.5.6. Фізичне виховання дітей з інтелектуальними порушеннями. 

4.5.7. Вивчення та формування дитячого колективу у закладах для дітей, які 



 

потребують корекції  розумового розвитку. 

4.5.8. Позакласна робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей 

з порушеннями інтелекту. 

4.6. Психокорекційна дошкільна педагогіка та гуманітарні системи. 

4.6.1. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього 

дошкільного віку з порушеннями інтелекту. 

4.6.2. Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього 

дошкільного віку при аутизмі та аутистичних рисах особистості. 

4.6.3.  Особливості розвитку і корекційна робота з дітьми раннього 

дошкільного віку хворими на ДЦП. 

4.6.4. Корекційна спрямованість виховання та навчання дітей дошкільного 

віку з порушеннями поведінки та діяльності. 

 4.6.5. Педагогіка Марії Монтессорі та Рудольфа Штайнера. 

4.7. Розвиток, компенсація та  корекція особистості  дітей з важкими 

порушеннями психофізичного розвитку 

4.7.1. Основні групи дітей зі складними дефектами та  значення їх 

психолого-педагогічного вивчення. 

4.7.2. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі 

складним дефектом. 

Орієнтовні питання до екзамену (співбесіди): 

1. Предмет, завдання та методи корекційної психопедагогіки. 

2. Формування естетичних смаків в учнів з інтелектуальною недостатністю. 

3. Характеристика методів навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з  інтелектуальною недостатністю. 

4. Система загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

5. Проблеми удосконалення змісту освіти у корекційних закладах.  

6. Характеристика принципів свідомості та активності у навчанні дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

7. Завдання та зміст роботи спеціальних дошкільних закладів. 

8. Основні поняття та категорії корекційної психопедагогіки. 



 

9. Особливості застосування принципу наочності у навчанні та корекції 

дітей з інтелектуальною недостатністю. 

10. Особливості корекційно-педагогічної роботи у реабілітаційному закладі. 

11. Професійна підготовка корекційних психопедагогів.  

12. Залежність корекційно-педагогічної та психокорекційної роботи від 

дизонтогенезу психофізичного розвитку дитини. 

13. Завдання загальноосвітнього навчального закладу для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. Основні напрями та засоби їх 

здійснення. 

14. Л.С.Виготський про роль колективу в соціалізації особистості дитини з 

інтелектуальною недостатністю. 

15. Проблеми розвитку системи спеціальної освіти дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

16. Корекційна психопедагогіка у системі гуманітарних наук. 

17. Зміст та форми  позакласної роботи у загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

18. Внесок І.Г.Єременка у розвиток теорії та практики уроку  в 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

19. Мета, завдання та зміст трудового навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

20. Керівна діяльність адміністрації загальноосвітнього навчального закладу 

для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

21. Характеристика процесу навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

22. Типи та структури уроку у загальноосвітньому навчальному закладі для 

дітей з інтелектуальною недостатністю 

23. Завдання та значення сенсорного виховання у розумовому розвитку 

дитини з психофізичними порушеннями. 

24. Сутність корекційних прийомів у системі корекційно-виховної роботи 

дітей, хворих на ДЦП. 



 

25. Соціально-трудова адаптація випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю як проблема їх 

інтеграції у суспільство. 

26. Організація, режим та планування роботи у спеціальному дошкільному 

закладі. 

27. Основні напрями та зміст корекційної роботи з дітьми із ЗПР. 

Комплексний підхід до організації корекційно-розвивального впливу на 

особистість дитини з ДЦП.. 

28. Форми організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

29. Особливості корекційної роботи з дітьми з інтелектуальною 

недостатністю. 

30. Урок як основна форма навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з психофізичними порушеннями. 

31. Організаційно-методичні аспекти корекційно-педагогічної діяльності 

корекційного педагога. 

32. Система ранньої корекційно-реабілітаційної роботи з розумово 

відсталими дітьми. 

33. Внесок І.Г.Єременка в теорію та практику освіти учнів з інтелектуальною 

недостатністю. 

34. Комплексний підхід до організації корекційно-розвивального впливу на 

особистість дитини із ЗПР.  

35. Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінки знань, умінь і 

навичок учнів. 

36. Зміст та завдання корекційної роботи з аутичними дітьми. 

37. Характеристика принципів науковості та системності навчання дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

38. Характеристика видів контролю знань, умінь та навичок учнів з 

інтелектуальною недостатністю. 

39. Шляхи розвитку та компоненти корекційної освіти. 

40. Дошкільні установи для дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 



 

41. Особливості інклюзивної форми навчання. 

42. Загальноосвітній навчальний заклад як основний тип установи для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

43. Місце та роль лікувальної педагогіки у системі корекційного навчання 

дітей раннього та дошкільного віку, хворих на ДЦП. 

44. Роль корекційного педагога у подоланні труднощів спілкування батьків з 

дитиною із психофізичними порушеннями. 

45. Завдання та зміст роботи закладів для дітей дошкільного віку з 

інтелектуальною недостатністю. 

46. Особливості застосування індивідуального та диференційованого 

підходів у дошкільних закладах для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

47. Характеристика принципу міцності засвоєння знань учнями з 

інтелектуальною недостатністю. 

48. Завдання та зміст морального виховання учнів з інтелектуальною 

недостатністю. 

49. Характеристика принципу корекційно-розвивальної спрямованості 

навчання дітей з інтелектуальною недостатністю. 

50. Значення та особливості проведення ранньої корекційно-педагогічної 

роботи. 

51. Сутність педагогічної корекції. Засоби корекційно-виховної роботи. 

52. Особливості позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах 

та групах подовженого дня для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

53. Корекційна психопедагогіка у системі гуманітарних наук. 

54. Л.С.Виготський про складну структуру дефекту дітей з інтелектуальною 

недостатністю та можливості корекції психічних функцій. 

55. Особливості застосування індивідуального та диференційованого 

підходів до учнів з інтелектуальною недостатністю. 

56. Мета, завдання та зміст трудового навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

57. Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі оцінювання їх 



 

навчальної діяльності. 

58. Характеристика принципів доступності та послідовності навчання дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

59. Характеристика Державного стандарту освіти учнів з інтелектуальною 

недостатністю. 

60. Своєрідність процесу навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

61. Зміст корекційно-педагогічної роботи з розвитку дрібної моторики рук у 

дітей зі складними порушеннями. 

62.  Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми, хворими на ДЦП. 

63. Корекційний аспект методичної роботи педагогів загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю. 

64. Сутність педагогічної системи Марії Монтессорі. Особливості 

застосування у роботі з дітьми з інтелектуальною недостатністю. 

65. Урок як основна форма навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з психофізичними порушеннями. 

66. Особливості навчання і виховання дітей з ДЦП у закладах для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

67. Структура загальноосвітнього навчального закладу для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. 

68. Принципи навчання учнів з інтелектуальною недостатністю. 

69. Завдання та передумови створення системи ранньої допомоги дітям з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

70. Екологічне виховання учнів з інтелектуальною недостатністю 

71. Характеристика методів виховання дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

72. Корекційно-розвивальна та пропедевтична роль трудового навчання 

молодих школярів з інтелектуальною недостатністю. 

73. Завдання та зміст роботи реабілітаційних центрів.  

74. Охарактеризувати особливості інтегрованого навчання розумово 

відсталих учнів. 



 

5. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, що потребують особливих умов складання 

випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням 

Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження 

вступних випробувань. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 

1. Завдання загальноосвітнього навчального закладу для дітей з 

інтелектуальною недостатністю. Основні напрями та засоби їх здійснення. 

2. Л.С.Виготський про роль колективу в соціалізації особистості дитини з 

інтелектуальною недостатністю. 

3. Проблеми розвитку системи спеціальної освіти дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 
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