
Питання до іспиту 

з предмету «Вступ до спеціальної педагогіки» (1 курс) 

1. Поняття «освіта» як педагогічна категорія  

2. Вища освіта України та Болонський процес 

3. Навчальний  процес у  вищому навчальному закладі:  мета, завдання, 

принципи  

4. Особливості виховної роботи у вищому навчальному закладі. 

5. Специфіка   професійної   підготовки   фахівця   за   освітнім   

напрямом «Корекційна освіта» в сучасних умовах  

6. Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів 

7. Система спеціальної освіти як основна сфера професійної діяльності 

логопеда 

8. Розкриття змісту предмету «Корекційна освіта». 

9. Біологічні фактори, що зумовлюють децелерацію молодого покоління. 

10. Соціально-екологічні фактори, дотримання яких є основою 

психофізичного розвитку дитини в дошкільному та молодшому 

шкільному віці. 

11. Завдання вчителя-дефектолога з корекції навчання та виховання 

дитини. 

12. Визначення основних вихідних положень корекції поведінки та 

психічного розвитку дітей різного віку. 

13. В.П. Кащенко – основоположник  корекційної педагогіки. 

14. В.П. Кащенко про поділ дітей на групи. 

15. Періоди розвитку дітей за Л.С. Виготським. 

16. Л.С. Виготський про зони найближчого та актуального розвитку 

дитини. 

17. Особливості  класифікацій видів порушень у розвитку дітей. 

18. Дати визначення «вади». 

19. Які існують вади. Дати характеристику деяких вад. 

20. Охарактеризувати фактори, які негативно впливають під час 

внутрішньоутробного розвитку, під час народження та після 

народження дитини. 

21. Особливості навчання та виховання дітей із порушеннями зору. 

22. Особливості навчання та виховання дітей із порушеннями слуху. 

23. Дати характеристику дезадаптованих дітей. 

24. Особливості навчання та виховання дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

25. Назвати причини недостатнього емоційного розвитку дітей. 

26. Опишіть різні реакції дитини при недостатній емоційній взаємодії 

дітей і батьків. 

27. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із ДЦП 

28. Назвіть причини агресивності поведінки дітей. 

29. Шляхи подолання агресивності дитини. 

30. Назвати проблеми виховання в сім’ї.  



31. З’ясувати особливості розвитку дитини у неблагонадійній сім’ї. 

32. Корекція недоліків сімейного виховання. 

33. Корекція моторики дитини. 

34. Корекція мовлення дитини. 

35. Марія Монтессорі про систему виховання і розвитку дітей дошкільного 

віку.  

36. Прийоми та методи у навчанні читанню, письму і рахунку за системою 

М. Монтессорі. 

37. Розвиток сприймання та почуттів дітей у сучасних умовах за 

методикою М. Монтессорі. 

38. Система спеціальної освіти в Україні. 

39. Особливості написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт 

з напряму «Корекційна освіта». 

40. Самостійна робота студентів у вищому навчальному закладі. 

41. Етапи проведення педагогічної практики у вищому навчальному 

закладі. 

42.  Зміст понять «мова», «мовлення», «розвиток зв’язного мовлення». 

Спільне та відмінне 

43. Функції рідної мови у житті людини. 

44. Мовленнєва готовність дітей до школи. 

45. Критичні періоди розвитку мовлення дитини на етапі довкілля. 

46. Логопедія як самостійна галузь спеціальної педагогіки. 

47. Природничо-наукові основи логопедії. 

48. Принципи логопедії. 

49. Методи логопедії як науки. 

50. Взаємозв’язок логопедії, загальної та спеціальної психології та 

педагогії. 

51. Поняття «норма мовлення». 

52. Причини порушення мовлення у дітей. 

53. Особливості написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт 

з напряму «Корекційна освіта».  

54. Поняття «самостійна робота» та «самостійність». Форми та види  

самостійної роботи студентів у  вищому   навчальному закладі.  

55. Мета та завдання практик у структурі професійної підготовки 

майбутніх логопедів і спеціальних психологів. 

56.  Мовленнєва підготовка дітей до школи.  

57.  Принципи  та методи логопедії. 

58. Історичні    відомості    про    становлення    і    розвиток    логопедичної 

допомоги. 

59. Комплектування освітніх закладів системи спеціальної освіти.  

60. Професійна підготовка логопедів в Європі.  

61. Підготовка сучасного фахівця-логопеда. 

62. Кваліфікаційна   характеристика   практичного    психолога    

спеціальних закладів освіти.  

63. Напрями методичної реалізації формування мовної особистості.  



64. Специфіка логопедичної роботи з дітьми із загальним 

недорозвиненням мовлення. 

65. Логопедична допомога дітям із заїканням. 

66. Особливості психофізичного та мовленнєвого розвитку дітей із 

синдромом Дауна. 

67. Коротка характеристика психофізичного та мовленнєвого розвитку 

дітей із розумовою відсталістю. 

68. Специфіка логопедичної роботи з корекції порушень мовлення у 

розумововідсталих дітей. 

69. Характеристика психофізичного розвитку дітей із порушеннями 

опорно-рухового апарату.  

70. Види порушення мовлення та особливості логопедичної роботи з 

дітьми з дитячим церебральним паралічем. 

71. Особливості     психофізичного     розвитку     дітей     із     

комплексними порушеннями. 

72. Види порушень мовлення та специфіка логопедичної роботи з дітьми з 

комплексними порушеннями.  

73. Дитячий аутизм: визначення, вияви, причини, форми. 

74. Напрями логопедичної допомоги дітям із аутизмом. 

75.  Дати визначення термінам «корекція», «компенсація», «освіта», 

«система освіти», «мова», «мовлення», «розвиток», «виховання», 

«парез», «афонія», «дисграфія», «дислексія», «афазія», «дизартрія» 

76. Основні положення Закону про вищу освіту (вересень 2014) 

77. Зміни, які відбулися у Законі про вищу освіту (вересень 2014) 

78.  Особливості самостійної роботи студентів. 

79. Особливості багатоступеневої освіти в Україні 

80. Сучасні вчені-дефектологи, та їхній вклад у розвиток корекційної 

освіти. 

 


