
                      Теоретичні основи дефектології (корекційної педагогіки) 

 

                                                          Тест 1 

1.Спеціальна освіта 

А) надання комплексної медико-педагогічної, фізичної, трудової, соціальної 

реабілітації дітей упродовж усього періоду їхнього навчання 

Б) навчання та виховання осіб із психофізичними порушеннями 

В) спеціальні навчальні заклади, які забезпечують середню освіту 

Г) дошкільні спеціальні заклади 

 

2. Інтеграція означає 

А)процес поєднання, згуртування, взаємозближення 

Б) процес об’єднання частин в ціле 

В) процес зближення політичних структур 

Г) процес заміни різних форм навчання 

 

3.Види інтеграції: 

А) комбінована, тимчасова, часткова 

Б) вертикальна, горизонтальна 

В) міська, сільська 

Г) дошкільна, шкільна 

 

4. Нормальною дитиною вважаємо: 

А) коли рівень розвитку дитини відповідає більшості дітей  або старших дітей, 

враховуючи рівень суспільства 

Б) якщо вона розвивається до загальних напрямів, що визначають розвиток 

індивідуальних якостей, здібностей і можливостей, долаючи можливі негативні 

впливи з боку власного організму та оточення 

В) коли вона розвивається згідно з суспільними вимогами, що визначають її як 

актуальні норми поведінки, так і подальші перспективи її адекватного 

соціального існування 

Г) дитину з нормально розвинутим головним мозком 

 

5. Аномальні діти – це… 

А) діти з порушеним загальним розвитком, який викликаний психічним чи 

фізичним дефектом 

Б)  діти, які мають значні відхилення від нормального фізичного чи  психічного 

розвитку, зумовлені вродженими чи набутими дефектами і потребують 

спеціальних умов навчання й виховання 

В) діти, які мають психічні, фізичні, аналізаторні вади, що виникають внаслідок 

органічних та функціональних порушень розвитку 

Г) діти з розумовими порушеннями 

 

6.Під  розвитком розуміємо: 

А) розгорнутий у часі процес кількісних та якісних змін в організмі та психіці 

людини, її мисленні, почуттях та поведінці. 



Б) результат біологічних процесів в організмі та впливів навколишнього 

середовища 

В) ступінь освіченості, культурності, розумової, духовної зрілості 

Г)  фізичний та психічний стан дитини 

 

7. Типи порушення психофізичного розвитку 

А ) вроджені, набуті 

Б) генетичні, соціальні 

В) емоційно-вольові, опорно-рухові 

Г) тілесні та мовленнєві 

 

8. Соціалізація – це … 

А) процес і результат активного засвоєння індивідом соціального досвіду, який 

включає в себе соціальне пізнання, соціальне научіння, соціальну адаптацію та 

соціальне перетворення себе і навколишньої дійсності;  

Б)  інтеграція людини в систему соціальних відносин у різні типи соціальних 

спільнот, засвоєння ними елементів культури, соціальних норм і цінностей, на 

основі яких формуються поведінка, самосвідомість і якості особистості.  

 

9. Корекційна підтримка дошкільнят з відхиленнями здійснюється:  

А) в освітніх закладах для дітей, які потребують психолого-педагогічної та 

медико-соціальної допомоги в умовах різновікових виховних груп для дітей 

дошкільного віку в центрах діагностики та консультування, психолого-медико-

соціального супроводу, психолого-педагогічної реабілітації та корекції та ін;  

Б) в оздоровчих освітніх закладах санаторного типу для дітей потребують 

тривалого лікування в умовах груп для дітей дошкільного віку;  

В) в установах додаткової освіти: центри додаткової освіти дітей, дитячі 

оздоровчі центри різного профілю; 

Г) в загальноосвітніх навчальних закладах  

 

10. Інтеграція дітей з відхиленнями у розвитку можлива при дотриманні 

наступних умов: 

А) здійснення ранньої (з перших тижнів життя) корекції відхилень у розвитку і 

формування компенсаторних механізмів;  

Б) забезпечення обов'язкової корекційної допомоги кожній дитині, виховує в 

умовах загальноосвітнього закладу;  

В) наявність медико-педагогічних обгрунтувань при виборі тієї або іншої 

моделі інтегрованого виховання; 

Г)  соціалізації дитини. 

 

11. Назвати засоби, якими керуються у спеціальній дошкільній педагогіці: 

А) музичні, образотворчі, інформаційні;  

Б) словесні, наочні, образотворчі; технічні, музичні; 

В) художньо-образні, інформаційні; 

Г) художньо-мовленнєві, театралізовано-ігрові 

 



12. Найкращим засобом для реалізації наочно-практичних методів навчання в 

спеціальній освіті є дидактичний матеріал, який буває:  

А) предметний (матеріалізовані абстракції) ; образотворчий  (малюнки, серії 

картинки);  

Б) словесний (картки з завданнями, вправами, прикладами); 

В) моделювання ; 

Г)ТСО, ПК. 

 

13.  Психологічна диференціація дітей з ЗПР  спирається на уявлення: 

А) Певзнер; 

Б) Виготського; 

В) Кащенко; 

Г) Россолімо 

 

14. Робота педагога по подоланню порушень мовлення складається з: 

А) надання консультацій батькам; 

Б) виконання зауважень и пропозицій логопеда; 

В) додаткових занять з дитиною, яка має проблеми мовлення; 

Г) гурткової роботи педагога 

 

15. Як можна допомогти батькам у подоланні розладів психіки дитини: 

А) надати консультації; 

Б) проводити батьківські зустрічі, круглі столи з провідними спеціалістами; 

В) направити до психолога та психіатра; 

Г) дотримуватися спокійного спілкування з дитиною 

 

16. Інтеграція дітей із відхиленнями у розвитку можлива при дотриманні 

наступних умов: 

А) дійснення ранньої (з перших тижнів життя) корекції відхилень у розвитку і 

формування компенсаторних механізмів;  

Б) забезпечення обов'язкової корекційної допомоги кожній дитині, виховуючи в 

умовах загальноосвітнього закладу;  

В) наявність медико-педагогічних обгрунтувань при виборі тієї або іншої 

моделі інтегрованого виховання; 

Г) забезпечення спеціального середовища для дитини  

 

17. Онтогенез — це … 

А) розвиток спадкової основи організму у конкретних умовах зовнішнього 

середовища; 

Б) розвиток особистості з психофізичними порушеннями; 

В) розвиток дитини в нормальних сімейних умовах; 

Г) соціалізація дитини 

 

18.  Аномальні діти – це… 

А) діти з порушеним загальним розвитком, який викликаний психічним чи 

фізичним дефектом; 



Б) аномальні діти це ті, які мають значні відхилення від нормального фізичного 

чи  психічного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими дефектами і 

потребують спеціальних умов навчання й виховання; 

В) аномальні діти це ті, які мають психічні, фізичні, аналізаторні вади, що 

виникають внаслідок органічних та функціональних порушень розвитку; 

Г)   

 

19. Вибрати  основні групи аномальних дітей: 

А) глухі, слабочуючі;  

Б) сліпі, слабозорі;  

В) діти з порушеннями інтелекту;  

Г) діти-логопати.  

 

21. Л.С.Виготський розробив такі теоретичні положення, щодо психічного 

розвитку аномальної дитини: 

А) про первинний дефект та вторинні відхилення в розвитку дитини;  

Б)  про соціальну сутність компенсації дефекту;  

В)  про переважання біологічних факторів у розвитку незрячої дитини;  

Г) про загальні закономірності розвитку аномальної і нормальної дитини. 

  

22. Поняття про первинність і вторинність дефекту розвитку вперше було 

введено: 

А) О.Р.Лурія; 

Б) Л.С.Виготський 

В) І.Г.Єременко 

 

23. Причини, які спричиняють виникнення олігофренії: 

А) функціональні мовленнєві порушення;  

Б) інфекційні захворювання вагітної жінки;  

В) токсоплазмоз та алкоголізм батьків;  

Г) пологові травми та асфіксія. 

  

 

24. Ким були розроблені класифікації олігофренії?  

А) Л.С. Виготський; 

Б) М.С. Певзнер; 

В) Г.І. Россолімо; 

Г) В.П. Кащенко 

  

25. Скільки форм олігофренії виділила М.С.Певзнер? 

               а) одну; 

               б) дві; 

               в) три; 

               г) чотири. 

 

 


