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1.

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

ДОДАТКОВОГО

ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ
У Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття)
наголошується на необхідності розвитку і самореалізації особистості як
головної умови навчання, виховання, інтеграції та адаптації підростаючого
покоління у суспільстві.
Демократизація і гуманізація суспільства зумовлюють актуалізацію
проблеми пошуку та залучення до арсеналу педагогічних засобів корекції дітей
з особливими освітніми потребами інтерактивних методів корекційно-виховної
роботи, використання сучасних технологій у навчальному та виховному
процесі.
У зв`язку з цим роль корекційно-виховної діяльності в умовах
спеціальних загальноосвітніх закладів потребує нового її усвідомлення як у
контексті формування загальнолюдських, так і національних цінностей осіб з
особливими освітніми потребами.
Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 016
Спеціальна освіта (за нозологіями) розроблено на основі навчальної програми з
дисципліни «Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна
деонтологія» відповідно до навчального плану ступеня «Бакалавр».
Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної
та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Абітурієнт повинен знати:
- вплив біологічних чинників на подальший психічний розвиток дитини з
особливими освітніми потребами;
- наявні відхилення у розвитку дитини для створення спеціальних умов
навчання та виховання;
- типи дизонтогенетичного розвитку, загальні та специфічні особливості
дітей з особливими освітніми потребами;
- принципи організації та функціонування спеціальних загальноосвітніх

закладів різних типів;
- методи, прийоми навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами, з урахуванням їх пізнавальних можливостей та перспективи
розвитку;
- специфіку роботи корекційного педагога;
-

деонтологічну позицію щодо дітей з особливими освітніми потребами.
Абітурієнт повинен уміти:
- розкрити сутність корекційної педагогіки та деонтології як самостійних

галузей у системі педагогічних наук, їх зв’язок з іншими науками;
- розрізняти основні категорії дітей з особливими освітніми потребами;
-

диференціювати

систему

спеціальних

закладів:

навчально-

реабілітаційних центрів, інклюзивно-ресурсних центрів, спеціальних та
інклюзивних класів, акцентуючи увагу на особливостях навчально-виховної
роботи з різними категоріями дітей;
- розкрити вплив фахівця-корекційного педагога на усвідомлення сімейних
проблем, соціально-реабілітаційні аспекти деонтології.
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 (за нозологіями).
2. КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ

АБІТУРІЄНТА

НА

ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
За шкалою Визначення
університету
0-99 бали

Характеристика відповідей абітурієнта

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,

140-

Достатній У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності

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.

або помилки непринципового характеру. Абітурієнт
демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу
властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно
розмірковувати при відповіді на питання білета.

169балів

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 творчого конкурсу 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
ДОДАТКОВОГО
ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
І. Загальні питання психокорекційної педагогіки
Тема 1.Предмет, завдання і методи психокорекційної педагогіки
Зміст теми:
Психокорекційна педагогіка – галузь педагогічної науки.
Предмет і завдання психокорекційної педагогіки.
Основні методи психокорекційної педагогіки.
Зв‘язок психокорекційної педагогіки із суміжними науками.
Тема 2.Загальна характеристика дітей з особливими освітніми потребами
Зміст теми:
Теорія Л.С. Виготського про складну структуру розвитку дітей з
особливими освітніми потребами.
Компенсація та корекція розвитку дітей з особливими освітніми
потребами.
Обгрунтування необхідності корекційно-виховної роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Критерії відбору дітей до загальноосвітніх та спеціальних закладів
освіти.
Тема 3.Загальна характеристика дітей з інтелектуальними порушеннями

Зміст теми:
Сутність поняття «діти з інтелектуальними порушеннями».
Класифікація інтелектуальних порушень.
Причини виникнення інтелектуальних порушень у дітей.
Загальна характеристика типів спеціальних загальноосвітніх закладів
для дітей з інтелектуальними порушеннями.
ІІ. Діти з порушеннями мовлення, із сенсорними порушеннями
Тема 1. Характеристика дітей із сенсорними порушеннями
Зміст теми:
Діти з порушеннями слуху.
Роль слуху в розвитку дитини.
Характеристика категорій дітей з порушеннями слуху.
Методи дослідження слуху.
Причини порушення слухової функції.
Характеристика умов від яких залежить рівень мовленнєвого розвитку
дітей з порушеннями слуху.
Групи дітей з порушеннями слуху за рівнем мовленнєвого розвитку
Можливості розвитку дітей з порушеннями слуху
Діти з порушеннями зору.
Значення зорового аналізатора у розвитку дитини.
Причини, ступінь та види порушення зору.
Соціальна адаптація дітей з порушеннями зору.
Профілактика порушень зору у дітей.
Загальна характеристика типів спеціальних загальноосвітніх закладів для
дітей з порушеннями слуху та зору.
Характеристика дітей з порушеннями зору.
Особливості навчально-виховної роботи з дітьми з порушеннями зору.
Профілактика порушень зору у дітей.
Перспективи трудової діяльності і самостійного життя дітей з
порушеннями зору.
Тема 2.Діти з порушеннями мовлення
Зміст теми:
1. Фактори, що зумовлюють мовленнєві порушення.
2. Характеристика класифікацій мовленнєвих порушень.
3. Особливості впливу мовленнєвих порушень на розвиток дитини.
4. Рівні загального недорозвинення мовлення.
5. Характеристика порушень усного мовлення.
6. Характеристика порушень писемного мовлення.
7. Загальна характеристика типів спеціальних загальноосвітніх закладів для
дітей з порушеннями мовлення.
ІІІ. Характеристика дітей з затримкою психічного розвитку, з
порушеннями опорно-рухового апарату, поведінки, комплексними
порушеннями, дітей з розладами аутистичного спектру
Тема 1. Діти з затримкою психічного розвитку

Зміст теми:
1. Поняття «затримка психічного розвитку» та її класифікація.
2. Причини виникнення затримки психічного розвитку дитини.
3. Особливості розвитку дитячої психіки.
4. Деякі особливості корекційно-виховного процесу в загальноосвітніх
навчальних закладах для дітей з затримкою психічного розвитку.
Тема 2. Діти з порушенням опорно-рухового апарату, поведінки, комплексними
порушеннями
Зміст теми:
Діти з порушеннями опорно-рухового апарату.
Етіологія дитячого церебрального паралічу.
Класифікація і форми дитячого церебрального паралічу.
Особливості розвитку фізичного стану та мовлення у дітей з дитячим
церебральним паралічем.
Діти з порушеннями поведінки.
Діти з комбінованими порушеннями.
Тема 4. Загальна характеристика дітей з розладами аутистичного спектру.
Зміст теми:
Характеристика дітей з розладами аутистичного спектру.
Причини виникнення розладів аутистичного спектру в дітей.
Особливості розвитку мовлення та мислення у дітей з розладами
аутистичного спектру.
Корекційний вплив на розвиток дітей з розладами аутистичного спектру.
IV. Предмет, завдання і методи деонтології. Соціально-педагогічна
віктимологія.
Тема 1. Предмет, завдання і методи деонтології
Зміст теми:
Деонтологія як наука.
Предмет і завдання деонтології.
Методи педагогічної деонтології.
Зв‘язок деонтології із суміжними науками.
Професійні вимоги до педагога: мета діяльності педагога; етичний
кодекс фахівця; права і обов’язки педагога.
Тема 2. Соціально-педагогічна віктимологія
Зміст теми:
Віктимологія – галузь соціальної педагогіки.
Жертви несприятливих умов соціалізації.
Визначення понять «віктимогенність», «віктимізація», «віктимність».
Напрямки і форми роботи з різними групами людей, що стали жертвами
соціалізації: сироти; інваліди; бездомні, переселенці.
Тема 3. Сім’я і школа – головний об’єкт педагогічної роботи
Зміст теми:
Характеристика сім‘ї.
Соціальні проблеми сучасної сім‘ї.
Виховання дітей у сім‘ї.

Роль школи у процесі соціалізації особистості.
Система і загальна характеристика соціальних служб в Україні.
Соціальна робота із «групами ризику»:
Характеристика класифікацій соціальних служб.
Положення про діяльність співробітників соціальних служб.
Категорії людей, які віднесені до “групи ризику”.
Соціальна робота з різними категоріями людей.
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.
5. СТРУКТУРА
ЗАВДАННЯ
ВИПРОБУВАННЯ

ДОДАТКОВОГО

ВСТУПНОГО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
Ступінь : «Магістр»
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Додаткове вступне
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
випробування
(за нозологіями)
Освітня програма: Олігофренопедагогіка і логопедія, олігофренопедагогіка і
практична психологія, олігофренопедагогіка. Логопедія і практична психологія,
діагностико-консультативна логопедія, логопедія. Тифлопедагогіка і практична
психологія, діагностико-консультативна тифлопедагогіка, тифлопедагогіка.
Сурдопедагогіка і практична психологія, діагностико-консультативна сурдопедагогіка,
сурдопедагогіка та інклюзивне навчання. Ортопедагогіка та реабілітування,
діагностико-консультативна ортопедагогіка, ортопедагогіка та інклюзивне навчання
На базі ступеня: «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1
1. Зміст і завдання корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного
спектру.
2. Роль школи у процесі соціалізації особистості.
3. Особливості впливу мовленнєвих порушень на розвиток дитини.
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