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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 

 

 Підготовка фахівця – тифлопедагога вимагає гуманістичної спрямованості 

змісту освіти, формування високих моральних цінностей, створення 

відповідних умов для оволодіння майбутнім педагогом загальною та 

спеціальною методикою позаурочно-виховної роботи, методикою організації 

індивідуальних і групових форм корекційно-виховної роботи для 

конструювання виховного процесу в умовах інклюзивної освіти, спеціальних 

загальноосвітніх закладах у взаємодії із сімейним вихованням. 

Професійно-педагогічна підготовленість включає: формування високих, 

моральних якостей; організаційних і мобілізаційних здібностей; професійної  

працездатності, допитливості, здібності до творчої діяльності, професійного 

оволодіння уміннями та навичками планування виховних заходів, суспільно - 

корисної діяльності, роботи з батьками вихованця. 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 016 

Спеціальна освіта (тифлопедагогіка) розроблено на основі навчальної  

програми з дисципліни «Спеціальна методика виховної роботи» відповідно до 

навчального плану освітнього рівня «Бакалавр». 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.  

Абітурієнт повинен знати: 

- основи психолого-педагогічних, медичних, медико-біологічних, 

загальноосвітніх і соціальних дисциплін, шляхи їх впровадження у корекційно-

виховний процес інклюзивних та спеціальних загальноосвітніх закладів; 

- загальні та спеціальні методики корекційно-виховного процесу, соціально-

трудової адаптації дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями зору; 

- особливості психофізичного розвитку дітей з порушеннями зору, основи 

комплексного підходу до організації та проведення виховних заходів, вивчення 

особистості та її корекції; 



 

- сучасні психолого-педагогічні методи та принципи вивчення 

індивідуальних, психофізичних властивостей особистості учня, його нервової 

системи, придатності до тієї чи іншої майбутньої професії; 

- особливості організації трудової підготовки учнів, шляхи реалізації 

принципів трудового виховання, наукові основи сучасного виробництва і 

технологій, вимоги до сучасного обладнання, застосування різних пристроїв, 

засобів їх використання, здійснення профорієнтаційної роботи до вибору сучасних 

професій. 

Абітурієнт повинен уміти: 

- реалізовувати свої знання у виховному процесі інклюзивних та 

спеціальних загальноосвітніх закладів з врахуванням індивідуальних і 

психофізичних можливостей дітей з порушеннями зору, прищеплювати навички 

до самостійного виконання поставлених завдань, здійснювати індивідуальний і 

диференційований підхід у процесі виховання дітей з порушеннями зору в умовах 

інклюзивної та спеціальної освіти; 

- володіти прийомами активізації уваги учнів, реалізовувати вимоги 

охоронного режиму, знімати втому та забезпечувати працездатність; 

- уміти професійно організовувати, планувати, вести корекційно-виховний 

процес, формувати відповідні трудові навички та уміння працювати, 

ознайомлювати дітей з сучасними виробничими професіями, оцінювати трудові 

завдання учнів, здійснювати профілактику травматизму; 

- використовувати різнобічні методи і форми виховання, диференціювати їх, 

вибирати оптимальні умови їх виконання, сприяти розвитку технічної творчості 

учнів, організовувати позаурочну роботу, раціонально використовувати різного 

роду матеріали, наочні посібники, обчислювальну техніку, самостійно 

виготовляти наочні посібники, індивідуальні картки-завдання з урахуванням 

індивідуальних можливостей учнів, проводити профорієнтаційну роботу, 

застосовувати найбільш ефективні науково обґрунтовані методи діагностики, 

прогнозувати виховні можливості учнів з інтелектуальними порушеннями; 

- майстерно володіти вміннями та навичками корекційно-виховного 

процесу, планувати послідовність його впровадження, встановлювати різнобічні 



 

взаємозалежності, використовувати сучасний педагогічний досвід у сфері корекції 

осіб з порушеннями зору, орієнтуватись у його впровадженні, здійснювати 

методичну та науково-дослідну роботу. 

Програма визначає перелік тем, список основної і додаткової літератури, 

критерії оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка).   

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА 

ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ 

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)  

За шкалою 
університет

у 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

0-99 

бали  

Низький Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому 

його відповідь не має безпосереднього відношення до 

поставленого питання. Наявна повна відсутність 

уміння міркувати. 

100-139 

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. 

140-

169балів 

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. 

170-200 

балів  

Високий Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на 

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. 

 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету 

набрав від 0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для 

допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова. 

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.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

3.1 Загальнотеоретичні та методичні основи виховання 

особистосты 

3.1. 1. Теорія виховання як частина тифлопедагогіки  

Виховання в системі цілісного педагогічного процесу. Сутність та 

основні риси виховного процесу в освітніх закладах для дітей з порушеннями 

зору. Змістові компоненти теорії виховання. Рушійні сили виховного процесу. 

Особливості та закономірності виховання сліпих дітей та дітей зі зниженим 

зором. Реалізація загально педагогічних принципів виховання особистості, яка 

розвивається в умовах зорової деривації. Показники вихованості особистості. 

3.1.2. Загальні методи виховання особистості в умовах зорової депривації  

Поняття про методи, прийоми та засоби виховання дітей з порушеннями 

зору. Класифікація методів виховання: методи формування свідомості 

особистості; методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; 

методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців; методи контролю і 

аналізу ефективності виховного процесу. Особливості використання методів 

виховання в роботі з дітьми, які мають порушення зору. Умови оптимального 

вибору і ефективного застосування методів виховання. 

3.2. Напрями змісту процесу виховання 

3.2.1. Моральне виховання дітей з глибокими порушеннями зору  

Мета та завдання морального виховання дітей з порушеннями зору. Зміст 

морального виховання. Використання методів морального виховання в школах 

для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором. Методи формування свідомості. 

Методи організації діяльності та формування досвіду громадської поведінки. 

Методи стимулювання і гальмування поведінки. Особливості формування 



 

моральних уявлень і понять, самооцінки та критичної оцінки поведінки 

однолітків. Врахування індивідуальних особливостей учнів у вихованні 

навичок моральної поведінки. Визначення критеріїв моральної вихованості у 

дітей з порушеннями зору. Правове виховання дітей з порушеннями зору. 

Екологічне виховання. Статеве виховання. Соціально нормативне виховання.  

3.2.2. Розумове виховання дітей з порушеннями зору. Трудове 

виховання та профорієнтаційна робота в школах для дітей з порушеннями 

зору 

Формування культури розумової праці та наукового світогляду. 

Трудове виховання в соціальній адаптації та реабілітації дітей з глибокими 

порушеннями зору. Завдання та зміст трудового виховання та його корекційно-

виховне значення. Особливості трудового виховання осіб з порушеннями зору. 

Професійна орієнтація учнів старших класів шкіл для дітей з порушеннями 

зору. Професійна адаптація. Економічне виховання дітей з порушеннями зору.  

3.2.3. Естетичне виховання в сучасній тифлопедагогіці 

Особливості виховання естетичних почуттів, уявлень, понять та суджень 

у дітей з порушеннями зору. Основні напрямки естетичного виховання: краса 

побуту, музичне виховання, образотворча діяльність тощо.  Засоби естетичного 

виховання в навчанні та позакласній роботі. Мистецтво в естетичному 

вихованні учнів з порушеннями зору. Розвиток творчих здібностей учнів з 

глибокими порушеннями зору. 

3.2.4. Фізичне виховання сліпих дітей та дітей зі зниженим зором 

Система фізичного виховання у навчальних закладах для дітей з 

порушеннями зору. Форми фізичного виховання дітей в умовах зорової 

депривації. Корекція психофізичних недоліків осіб з порушеннями зору 

засобами лікувальної фізкультури, спорту, рухливих ігор, уроків фізкультури, 

оздоровчих заходів. Врахування індивідуальних, типологічних, вікових 

особливостей, показань лікаря-офтальмолога при організації фізичного 

виховання в освітніх закладах для дітей з порушеннями зору. 

 

3.3. Форми організації виховної роботи 



 

3.3.1. Позакласна та позашкільна виховна робота 

 Завдання, зміст і принципи позакласної та позашкільної виховної роботи. 

Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи з дітьми, які мають 

порушення зору. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. 

Психолого-педагогічні питання організації виховної роботи в школі для дітей з 

порушеннями зору. Планування виховної роботи в навчальних закладах для 

дітей з порушеннями зору. Зв’язок позакласної та  на навчальної роботи. 

 3. 4. Особистість у системі виховання 

3.4.1. Наукові основи індивідуального підходу у вихованні дітей з 

порушенням зору.  

Критерії та рівні вихованості особистості дитини з порушеннями зору. 

Вікові аспекти виховання особистості в роботі з дітьми, які мають порушення 

зору.  

3.4.2. Особистість вихователя у системі виховання дітей з порушеннями 

зору 

Вимоги до особистості вихователя. Основні функції та педагогічні уміння 

тифлопедагога та вихователя. Стилі педагогічної діяльності у навчально-

виховному процесі. 

 3.5. Виховна робота в учнівському колективі та сім’ї 

3.5.1. Поняття колективу  

Суть, ознаки, функції, структура, типи учнівського колективу. 

Л.С.Виготський про значення колективу в соціалізації особистості сліпих учнів. 

Динаміка і етапи розвитку колективу дітей з порушеннями зору. Вивчення 

колективу учнів шкіл для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором. Особливості 

формування дитячого колективу в школах для дітей з порушеннями зору. 

Міжособистісні відносини в колективі осіб з порушеннями зору. Роль педагога 

в керівництві колективом. 

3.5.2. Робота з сім’ями дітей з порушеннями зору  

Пріоритетність родинного виховання дітей з порушеннями зору, функції 

сім’ї. Шляхи корекції сімейного виховання. Умови, що підвищують 

ефективність спільної роботи школи та сім’ї. 



 

4. 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. 

 

6. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  М.П.ДРАГОМАНОВА 

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти 

 

Ступінь : «Магістр»       

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка                                       Вступне фахове 

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта                          випробування                                        

(тифлопедагогіка)                                                

Освітня програма: Тифлопедагогіка  

Діагностико-консультативна тифлопедагогіка 

На базі ступеня: «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня  «Спеціаліст»  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 (зразок) 

1. Загальні та спеціальні завдання виховання дітей з порушеннями зору. 

2. Правове виховання дітей з порушеннями зору. 

3. Скласти план проведення з учнями старших класів “Новорічного свята”.  

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова  

Протокол № 13 від «17» лютого 2021 р. 

 

Голова фахової комісії____________________/ Шеремет Марія Купріянівна / 
    Підпис      Прізвище, ім'я, по-батькові 
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