
Тести з корекційної психопедагогіки 

1. Дайте визначення поняття «корекційна психопедагогіка». 

1) Наука про розвиток дитини із психофізичними порушеннями; 

2) наука про організацію цілісного педагогічного процесу; 

3) розділ педагогіки, який займається питаннями виховання та навчання дітей із психофізичними порушеннями; 

4) розділ педагогіки, який займається питаннями розвитку, виховання та  навчання дітей із інтелектуальними 

порушеннями. 

 

2. Що є формою навчання дітей із інтелектуальними порушеннями? 

1) Консультації для батьків; 

2) подорожі серед предметного середовища; 

3) режим; 

4) заняття. 

 

3. Із якою з наук гуманітарного циклу теорія і методика розвитку мовлення має найбільш тісний 

зв’язок? 
1) З історією дошкільної педагогіки; 

2) психологією; 

3) дошкільною педагогікою; 

4) історією. 

 

4. Психологія спілкування досліджує: 
1) сприймання людьми одне одного; 

2) культуру спілкування; 

3) переконання і світогляд людей; 

4) етикет; 

 

5. Що в сучасних педагогічних концепціях розглядається як основний шлях розвитку особистості в 

онтогенезі і залучення дітей до соціального світу? 
1) Адаптація; 

2) самовдосконалення; 

3) інтеграція; 

4) єдність соціалізації та індивідуалізації; 

 

6. Характерною особливістю дітей зі зниженим слухом є: 

1) обмеженість запасу слів, неточне розуміння їх значення, заміна одного слова іншим, нечітке уявлення про 

звуковий склад слова; 

2) вроджений недорозвиток мовлення; 

3) неповне оволодіння звуковим складом слова; 

4) небажання спілкуватися. 

 

7. Класифікація методів за джерелом подачі інформації: 

1) словесні, наочні, практичні; 

2) проблемні, репродуктивні; 

3) евристичні, творчі. 

 

8.  У корекційній педагогіці провідними категоріями є: 

1) діагностика та профілактика; 

2) причина та наслідки; 

3) корекція та компенсація; 

4) усі відповіді є правильними. 

 

9.  При індивідуальному підході враховуємо (вибрати): 

1) клінічний діагноз індивідуальні особливості 

2) темп діяльності та динаміку втомлюваності; 

3) зони найближчого та актуального розвитку; 

4) особливості емоційної сфери; 

 

10. Формування – це … 

1) процес становлення людини як спеціальної істоти під впливом багатьох факторів – екологічних, соціальних, 

економічних, психологічних, політичних та ін. 

2) процес становлення психофізичного розвитку особистості; 

3) процес навчання мови; 

4) процес розвитку зв’язного мовлення. 



 

11. Рушійними силами процесу розвитку особистості є... 
1) забезпечення особистісної та професійної реалізації дітей в умовах сучасного суспільства; 

2) створення диференційованої мережі спеціальних закладів; 

3) комплексну медико-педагогічну, фізичну, трудову реабілітацію; 

4) мовленнєва діяльність. 

 

12. Який з наведених далі принципів навчання визначає теорію розвиваючого навчання: 

1) вести навчання, враховуючи розвиток пізнавальної сфери дитини; 

2) забезпечувати навчання на достатньому рівні складності; 

3) здійснювати навчання на високому рівні складності; 

4) розвиток зв’язного мовлення. 

 

13. Корекція – це: 

1) процес пристосування людини до нового для неї середовища; 

2) заміщення або перебудова недорозвинених чи порушених психофізичних функцій організму; 

3) виправлення окремих дефектів у дітей з обмеженими можливостями; 

4) цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок. 

 

14. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом чинників: 

1) природні задатки (спадковість та ін.) та виховання; 

2) природні задатки та оточуюче середовище; 

3) оточуюче середовище та виховання; 

4) природних задатків, оточуюче середовище та виховання. 

 

15. Кому з видатних педагогів належить фраза: «Витоки здібностей і обдарування дітей на кінчиках 

пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки – струмочки, які живлять джерело творчої 

думки…» 

1) А.С. Макаренко; 

2) В.О. Сухомлинський; 

3) Л.С. Виготський;  

4) А.В. Петровський. 

 

16) Освіта – це: 

1) цілеспрямований процес засвоєння людиною необхідних знань, умінь, навичок, формування на їх основі 

моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей; 

2) процес і результат формування моральних якостей, світогляду особистості, спрямований на розвиток її 

творчих сил і здібностей; 

3) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і навичок, формування на їх основі 

світогляду, моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей; 

4) всі відповіді правильні 

 

17.  Рушійними силами процесу розвитку особистості є... 

1) забезпечення особистісної та професійної реалізації дітей в умовах сучасного суспільства; 

2) створення диференційованої мережі спеціальних закладів; 

3) комплексну медико-педагогічну, фізичну, трудову реабілітацію; 

4) розвиток мовлення. 

 

18.  Сензитивний період у розвитку – це період... 

1) вікової кризи; 

2) найбільш сприятливий для розвитку певної сторони психіки в процесі різних видів діяльності; 

3) пристосування до нових умов; 

4) всі відповіді правильні. 

 

19. Компенсація – це: 

1) сукупність педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на поліпшення та виправлення процесу 

розвитку особи; 

2) заміщення або перебудова порушених або недорозвинених функцій організму; 

3) процес відновлення основних соціальних функцій особистості; 

4) усі відповіді є правильними. 

 

20.  До вторинних відхилень, які виникають внаслідок порушення слухової  функції, відносять: 

1) рухові; 

2) психічні; 

3) мовленнєві; 



4) порушення функцій вестибулярного апарату. 

 

21. Чи погоджуєтеся із визначенням : «Метод – спосіб впорядкованої взаємопов’язаної діяльності 

вчителя і учнів, спрямований на розв’язання завдань освіти»? 

1) так; 

2) ні; 

3) це є прийом; 

4) “метод – це діяльність» 

 

22. Які завдання реалізуються в принципі індивідуального підходу до учнів? 

1) надання допомоги учням, які відчувають труднощі у навчанні; 

2) стимулювання творчих зусиль сильних учнів з метою забезпечення опанування навчальною програмою. 

3) підбір диференційованих завдань; 

4) індивідуальні підручники 

23.  Диференційований підхід – це…. 

1) урахування типологічних особливостей дітей із інтелектуальними порушеннями; 

2) урахування індивідуальних особливостей в процесі навчання. 

3) урахування психічних особливостей 

4) соціалізація 

 

24. Методологія педагогіки це: 

1) сукупність теоретичних положень про педагогічне пізнання і перетворення дійсності; 

2) знання про шляхи, способи та методи наукового пізнання; 

3) положення про особистість як об’єкт та суб’єкт суспільних відносин; 

4) власне визначення. 

 

25. Причини виникнення олігофренії: 

1) неповноцінність генеративних клітин батьків; 

2) шкідливості, які діють на зародок у період внутрішньоутробного розвитку та під час пологів, у перші роки 

життя дитини; 

3) психічні розлади матері; 

4) неповноцінність виховання. 

 

26. Особа з обмеженими можливостями в стані здоров’я – це: 

1) особа, яка не здатна частково або повністю виконувати певні дії, втратила працездатність остаточно чи на 

тривалий час; 

2) особа, яка отримала певні травматичні ушкодження, які призводять до обмеження її життєдіяльності, та 

потребує соціального захисту; 

3) особа зі стійким порушенням функцій організму, які є наслідком певних захворювань; 

4) усі відповіді є правильними. 

 

27. Якими методами наукових досліджень користується корекційна психопедагогіка? 

1) вивчення архівних документів, педагогічний експеримент; 

2) вивчення особових справ учнів і шкільної документації; 

3) дослідницька бесіда; 

4) соціологічні методи дослідження. 

 

28. Принцип свідомості та активності передбачає: 

1) необхідність дотримання посильної міри труднощів, щоб уникнути фізичних, моральних, емоційних 

перевантажень; 

2) не тільки надійне засвоєння знань, але й збереження набутого досвіду на довгі роки; 

3) усвідомлене та активне ставлення до процесів навчання, виховання та розвитку дитини з порушеннями в 

розвитку; 

4) постановка корекційних завдань, вибір засобів, методів, методичних прийомів педагогічної роботи повинні 

відповідати функціональному стану дитини та враховувати всі ї особливості. 

 

29. Принцип корекційної спрямованості навчання полягає в … 

1) підготовці дитини з особливими потребами до повноцінного життя в сучасних соціально-економічних 

умовах; 

2) організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі. 

3) врахуванні психоемоційної сфери дитини; 

4) в залежності від нозології. 

 

30.  Кому належить вирішальна роль у навчанні дітей: 

1) батькам; 



2) вчителю; 

3) суспільству, 

4) лікарям. 

 


