
Перелік питань до заліку 

1. Поняття про порушення у розвитку особистості, їх причини. 

2. Види класифікацій порушень психофізичного розвитку. Міжнародна 

класифікація, її особливість. 

3. Визначення «інвалідності» та «осіб з інвалідністю» в законодавстві України 

та різних країн. Еволюція суспільних поглядів на інвалідність. 

4. Нормативні документи (міжнародні, українські), які регулюють права та 

становище людей з інвалідністю в суспільстві. 

5. Моделі ставлення суспільства до людей з інвалідністю. 

6. Механізми захисту прав людини з інвалідністю: принципи, документи, 

процедури. 

7. Національна система захисту прав людини в Україні, засоби захисту прав 

людей з інвалідністю. 

8. Інклюзивне суспільство. Соціальна ізоляція. Соціальна ексклюзія. 

Соціальна інклюзія. Соціальна інтеграція. 

9. Форми навчання дітей з інвалідністю, їх переваги та недоліки. Домашнє 

навчання. Навчання у спеціальних навчальних закладах. Інтегроване 

навчання. 

10. Інклюзивне навчання. Стан, проблеми та перспективи інклюзії на різних 

рівнях освіти в Україні (дошкільна, загальна, професійна (професійно-

технічна), вища).  Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти.  

11. Доступність як важлива умова реалізації прав людини. Принципи 

доступності. Законодавчо-нормативне забезпечення «доступності» для осіб 

з інвалідністю в Україні.  

12. Перешкоди, з якими стикаються маломобільні групи населення в 

повсякденному житті. 

13. Технічні рішення обладнання елементами безперешкодного доступу людей 

з інвалідністю до соціальних об’єктів. 

14. Концепція універсального дизайну – важливий інтегруючий елемент 

соціальної політики держави. 

15. Принципи універсального дизайну. 



16. Поняття про інтелект у психологічній літературі. Структура інтелекту. 

17. Види порушень інтелектуального розвитку. 

18. Психолого-педагогічна характеристика людей з інтелектуальною 

недостатністю. 

19. Медико-соціальні проблеми дітей з виразною інтелектуальною 

недостатністю. 

20. Комплексна реабілітація та створення індивідуальних програм розвитку 

дітей з виразною інтелектуальною недостатністю. 

21. Технології соціальної реабілітації дітей з тяжкими порушеннями інтелекту. 

22. Допомога сім’ї, яка виховує дитину з інтелектуальною неповносправністю. 

23. Методи допомогти сім'ї, яка виховує людину з інтелектуальною 

недостатністю  

24. Статевий розвиток особистості. Особливості статевого формування та 

розвитку дитини з інтелектуальною неповносправністю 

25. Методи та форми статевого виховання дітей з інтелектуальною 

неповносправністю. 

26. Сутність та зміст професійної орієнтації як складової виховання. 

Особливості здійснення професійної орієнтації дітей з особливими 

освітніми потребами. 

27. Зарубіжний досвід здійснення професійної орієнтації людей з інвалідністю 

за рубежем. 

28. Форми та методи профорієнтаційної роботи дітей з ООП. 

29. Організація відпочинку та дозвілля осіб з інтелектуальною 

неповносправністю. 

30. Співпраця держави з недержавним сектором у роботі з інтелектуально 

неповносправними людьми. 

 


