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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою ствбесщи при прийомГ на навчання на основГ диплому бакалавра /
спещалюта / магютра здобутого за штттою спещальтстю е з’ясування рГвня знань
та вмшь, абгтур1ент1в для здобуття другого (мапстерського) рГвня вищо! освгти за
освгтньо-професшною програмою «Спещальна освГта» з1 спещальност 016
«Спещальна освГта» галуз1 знань 01 «ОсвГта / Педагопка», а також проходження
конкурсу.
Програма додаткового вступного випробування у форм1 ствбесщи складена
за принципами комплексности ушфГкаци, сум1сност1 та взаемозам1нност1 засоб1в
i форм д1агностики, вона е пщставою для над1йного та об’ективного оц1нювання
вщповщносл рiвня освiтньо-професiйноi подготовки вступника встановленим
вимогам.

Змiст програми додаткового

вступного

випробування у

формi

ствбесщи зi спецiальноi освгти мае комплексний характер та охоплюе таю базовi
змiстовi модулк корекцшна психопедагопка та спещальна психолопя.
Пщгрунтям для визначення змюту модулГв е передбачеш квалГфшацтною
характеристикою магютра вщносно самостшт напрямки його практично!
дГяльностГ У кожному модулГ поеднуеться матерГал теоретичного та прикладного
характеру, покликаний виявити вмшня використовувати категорГальний апарат,
методи дано! спещальностк При цьому враховано специфжу кожного з модулГв
та !х мГжпредметш зв’язки.
На вступному випробуваш вступники повинш продемонструвати знання
фундаментальних основ спещально! освгти, вмшня визначати основш категори
корекцшно! психопедагопки, аналГзувати теоретичну шформащю, причиннонаслщковГ зв'язки, застосовувати теоретичш знання.
Програма ствбесщи

е складовою

нормативно! документаци

вищого

навчального закладу, що забезпечуе пГдготовку здобувача вищо! освГти другого
(мапстерського) рГвня з галузГ знань 01 «ОсвГта / Педагопка» спещальносп 016
«Спещальна освГта».
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Порядок

проведення

додаткового

вступного

випробування

у

форм1

сшвбесщи визначаеться Положенням про приймальну комюда УМО.
Сшвбесщу

з1 вступниками

проводять

фахов1

атестацшш

комюи

за

розкладом, затвердженим Головою Приймально! комюи.
На початку сшвбесщи вступник отримуе 2 питання з основних модул1в
програми для проведення сшвбесщи та аркуш сшвбесщи. В аркуш1 сшвбесщи
вступник заповнюе змютову частину, записуе завдання та змют вщповщей на
завдання. Пщ час сшвбесщи члени фахово! атестацшно! комюи ощнюють
вщповда та фшсують ощнки в аркуш1 сшвбесщи (вщ 0 до 50 бал1в за кожну
вщповщь). Аркуш1 сшвбесщи пюля ii завершення пщписуються екзаменаторами
та вступником i передаються у Приймальну комюда для зберюання в особових
справах вступниюв.
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ЗМ1СТ ПРОГРАМИ СП1ВБЕС1ДИ

КОРЕКЦ1ЙНА ПСИХОПЕДАГОГ1КА
Загальш засади корекцшно 1 педагогiки. Предмет i завдання корекцшно!
педагопки, !! зв’язки 3i спецiальною психолопею та медициною. ГалузГ
корекцшно!

педагогiки

(сурдопедагопка,

корекцiйна психопедагоiгка,

тифлопедагiка,

ортопедагопка).

логопедагогiка,

Основнi поняття корекцшно!

педагогiки. Значення курсу „Корекцшна педагопка” в системГ подготовки
сучасного педагога. Розумiння норми i аномали у психофiзичному розвитку
особистосл. Екзогеннi та ендогеннi причини порушень психофiзичного розвитку.
Загальнi

та

специфiчнi

закономiрностi

розвитку,

навчання

i

виховання

аномальних дгтей.
Особливостi

розвитку,

навчання

та

виховання

особистосл

при

глибоких порушеннях iнтелекту. Розумово водсталГ дiти. Поняття, ступенi i
форми розумово! водсталостг Основнi психологiчнi особливосл розвитку та
навчально-пiзнавальноi дiяльностi розумово вщсталих учнiв. Диференцiйований
та шдивщуальний подход до розумово вщсталих дггей в процес навчання.
Особливостi змюту освгти розумово вщсталих дгтей. Розумово вщсталий учень в
дитячому колективг

Опора на позитивш якосл

i переважно

можливосл дитини в корекцшно-виховному процесi.
педагопчш

„правила”

подходу

до

розумово

збереженi

Основш психолого-

вщсталих

дгтей

в

умовах

шклюзивного навчання.
Особливосл розвитку, навчання та виховання особистосл при ЗПР.
Дгти з затримкою психГчного розвитку. Проблема вивчення, навчання та
виховання дп'ей Гз ЗПР. Типолопя ЗПР (класифiкацiя К.С. Лебединсько!).
Особливосл психГчних процесГв дгтей Гз ЗПР та !х навчально! дГяльностг Змют
освгти дгтей Гз ЗПР. Тндивщуальний подход до дгтей Гз ЗПР в умовах шклюзивного
навчання.
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Особливосл

розвитку, навчання та

виховання

особистосл

при

вщхиленнях емоцiино-вольовоl сфери та сощально 1 поведiнки (питання
корекщйноУ психопедагогiки). ДПи з вщхиленнями емоцшно-вольово! сфери та
сощально! поведшки. Види порушень емоцшно-вольово! сфери. Адаптивна
поведшка дггей та пщллтав. Псих1чн1 стани учшв та !х вплив на навчальну
д1яльн1сть, поведшку i формування характеру. Дитячий аутизм. Роль педагога та
психолога у дiагностицi, попередженш та корекцй порушень емоцiйно -вольово!
сфери

та

сощально! поведiнки.

Детермшуюче

та корекцiйно-педагогiчне

значення колективних форм дiяльностi дiтей i3 вадами емоцшно -вольового
розвитку та поведiнки.
Особливосл

розвитку, навчання та

виховання

особистосл

при

порушеннях рухово 1 сфери (питання ортопедагогши). Дгги з порушенням
опорно-рухового апарату та моторного розвитку. Дитячий церебральний парашч.
Врахування особливостей порушень моторно! сфери у рiзних видах навчально!
дiяльностi дiтей, оргашзаци !х спiлкування та участi у позакласнш роботi.
Комплекснi порушення психофiзичного розвитку дИей, !х види та врахування в
умовах шклюзивного навчання.

СПЕЩАЛЬНА ПСИХОЛОГ1Я
Загальш питання спецiальноl психологil. Предмет i завдання спецiальноl
психологи. Методи та принципи дослщження у спецiальнiй психологи. Поняття
«дитина з порушенням психофiзичного розвитку». Класифiкацiя порушень
психофiзичного розвитку. Складовi спещально! психологи. Дефект розвитку та
його структура.
Загальш

питання

психологи

розумово

вщстало1

дитини.

Характеристика розумово! вщсталосл. Ознаки розумово! вщсталосл. Види
розумово!

вщсталосл.

Ступеш

розумово!

вщсталосл.

Особливосл

психологiчного розвитку розумово вщсталих дошкольников та корекцiя його
порушень.

Психолопчна характеристика пiзнавально! дiяльностi розумово
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вгдсталих учнгв та 11 корекцгя. Психологiчна характеристика та корекцiя
особистостг розумово вгдсталого учня.
Психолопчш
мовлення.

особливостг дгтеи з

порушеннями

аналiзаторiв

i

Особливостг психiчного розвитку дггей з порушенням слуху.

Причини вад слуху, 1х дiагностика та 1х класифгкащя. Психологiчнi особливостi
розвитку особистостi при глибоких порушеннях зору. Класифiкацiя осгб з
порушеннями зору, 11 значення для корекцгйно - реабштацшно! практики.
Психолопчш

особливостг розвитку

особистостi

при тяжких порушеннях

мовлення. Анатомо - фiзiологiчнi механiзми мовлення i основш закономiрностi
його розвитку у дитини. Клшгко - педагогiчна та психолого - педагоггчна
класифiкацiя мовленневих порушень. Психологiчнi особливостi розвитку дггей iз
ДЦП, ЗПР, вгдхиленнями в емоцгйно - вольовгй сферг та сощальнш поведшцт
Психологiчнi

особливостi

розвитку

особистостг

при

порушеннях

руховоУ сфери. Дгти з порушенням опорно - рухового апарату та моторного
розвитку.

Дитячий церебральний паралгч (ДЦП),

його основш прояви.

Врахування особливостей порушень моторно! сфери у ргзних видах навчально!
дгяльностг дгтей, оргашзащя 1х мгжособислсного спглкування.
Психологiя

дiтеИ

i3

затримкою

психiчного

розвитку.

Загальна

характеристика дгтей гз затримкою психгчного розвитку (ЗПР). Типологгя ЗПР
(класифгкащя Лебединського).
Дгти з синдромом аутизму та аутичних рис. Поняття аутизму. Симптоми
дитячого аутизму, що найбгльш дгагностуються.
Комплекснг порушення психофгзичного розвитку. Дгти з вгдхиленнями
емоцгйно - вольово! сфери та соцгально! поведгнки. Види порушень емоцгйно вольово! сфери. Психопатичнг форми поведгнки.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Р1ВНЯ ЗНАНЬ АБ1ТУР1СНТ1В

КОРЕКЦ1ЙНА ПСИХОПЕДАГОГ1КА
1. Предмет i завдання корекцшно! педагогiки, !! зв’язки 3i спецiальною
психологгею та медициною.
2. Галузг корекцшно! педагоггки (сурдопедагогiка, тифлопедагiка,
логопедагогiка, корекцiйна психопедагоггка, ортопедагогiка).
3. Екзогеннi та ендогеннг причини порушень психофiзичного розвитку.
4. Загальнг та специфiчнi закономiрностi розвитку, навчання i виховання
аномальних дгтей.
5. Поняття, ступенi i форми розумово! вiдсталостi.
6. Основнi психологгчш особливостi розвитку та навчально -пгзнавально!
дiяльностi розумово вгдсталих учнiв.
7. Диференцгйований та тдивгдуальний ш'дхгд до розумово вгдсталих
дггей в процесi навчання.
8. Особливостг змгсту освгти розумово вгдсталих дгтей.
9. Проблема вивчення, навчання та виховання дгтей гз затримкою
психгчного розвитку.
10. Типологгя ЗПР (класифгкацгя К.С. Лебединсько!).
11. Особливостг психгчних процесгв дгтей гз затримкою психгчного
розвитку та !х навчально! дгяльностг.
12. Види порушень емоцшно-вольово! сфери.
13. Адаптивна поведгнка дгтей та тдлпгав.
14. Психгчнг стани учнгв та !х вплив на навчальну дгяльшсть, поведгнку i
формування характеру.
15. Дитячий аутизм.
16. корекцшно-педагопчне значення колективних форм дгяльностг дгтей гз
вадами емоцгйно-вольового розвитку та поведгнки.
17. Дгти з порушенням опорно-рухового апарату та моторного розвитку.
18. Дитячий церебральний паралгч.
19. Врахування особливостей порушень моторно! сфери у ргзних видах
навчально! дгяльностг дгтей, органгзащ! !х спглкування та участг у позакласнгй
роботг.
20. Комплекснг порушення психофгзичного розвитку дгтей, !х види та
врахування в умовах гнклюзивного навчання.
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СПЕЩАЛЬНА ПСИХОЛОГ1Я
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предмет i завдання спещально! психологи.
Поняття «дитина з порушенням психофiзичного розвитку».
Класифiкацiя порушень психофiзичного розвитку.
Складовi спецiальноi психологи.
Дефект розвитку та його структура.
Характеристика та ознаки розумово! вГдсталостг
Види та ступеш розумово! вiдсталостi.
Психолопчна характеристика шзнавально! дiяльностi розумово вгдсталих
учнiв та !! корекцiя.
9. Психолопчна характеристика та корекщя особистост розумово вгдсталого
учня.
10.Особливостi психiчного розвитку дггей з порушенням слуху.
11. Причини вад слуху, !х дiагностика та !х класифiкацiя.
12. Психологiчнi особливост розвитку особистостi при глибоких порушеннях
зору.
13. Класифiкацiя осiб з порушеннями зору.
14. Психолопчш особливостi розвитку особистостi при тяжких порушеннях
мовлення.
15. Дгти з порушенням опорно-рухового апарату та моторного розвитку.
16. Дитячий церебральний паралiч (ДЦП), його основш прояви.
17. Врахування особливостей порушень моторно! сфери у рiзних видах
навчально! дiяльностi дггей.
18.Загальна характеристика дгтей Гз затримкою психГчного розвитку.
19. Симптоми дитячого аутизму, що найбгльш дГагностуються.
20. Психопатичш форми поведшки.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СП1ВБЕС1ДИ)

Вступне випробування (сшвбесща) проводиться у строки, передбачет
Правилами прийому до ДВНЗ «УМО».
На ствбесщ у вступник з'являеться з паспортом. На початку ствбесщи
вступник отримуе 2 питання, як м1стять завдання з предмет1в програми для
проведення ствбесщи, та аркуш ствбесщи. В аркуш1 сп1вбес1ди вступник
заповнюе зм1стову частину, записуе завдання з отриманих ним питань та
вщповщ! на завдання. П1д час сп1вбес1ди члени фахово! атестацшно! комюп
оц1нюють в1дпов1д1 та ф1ксують ощнки у аркуш1 сп1вбес1ди.
Час проведення ствбесщи з вступниками - 0,25 год. кожному членов!
комюп на одного вступника.
За результатами вступного випробування (ствбесщи) проводиться ощнка
р1вня фахових знань за наступними критер1ями (див. табл. 1).

Таблиця 1
Шкала критерий ощнки р1вня фахових знань аб1тур1ент1в

За шкалою
ушверситету

Визначення

Характеристика вiдповiдей абiтурiента

0-20 бали

Абiтурiент не усвщомлюе змiсту питань, тому його
вщповщ не мають безпосереднього вщношення до
поставлених питань. Повна вщсутнють умiння мiркувати.
Незадовшьний Правильнiсть
та повнота вщповщей на питання становить <
50%. У абiтурiента вiдсутня просторова уява, необхщна для
вiдповiдi на запитання.

20-50 балiв

Вщповщ на питання носять фрагментарный характер,
характеризуются
вiдтворенням знань на рiвнi
запам'ятовування. Абiтурiент поверхово володiе умiнням
його вщповщ супроводжуються другорядними
Задовшьний мiркувати,
мiркуваннями, якi школи не мають безпосереднього
вiдношення до змюту питань. Правильнiсть та повнота
вщповщей на питання становить < 75%. Абiтурiент погано
володiе засобами вщтворення.

50-90 балiв

Достатнш

У вiдповiдях на питання допускаються деяк неточностi
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або помилки непринципового характеру. Абггур1ент
цемонструе розумшня навчального матер1алу на р1вн1
анал1зу властивостей. Правильнють та повнота вщповщей
на питання становить >75%. Вщповвд на питання мютять
окрем1 неточности i незначш помилки.
90-100 бал1в

Високий

Абггур1ент дае правильш вiдповiдi на питання. Його
вщповвд свiдчать про розумiння навчального матерiалу.
Повнота та правильнiсть вщповщей на питання ~ 100%.

Якщо a6nypieHT т д час вступного випробування з конкурсного предмету
набрав вщ 0 до 20 башв, то дана юльюсть балiв вважаеться не достатньою для
вщбору для рекомендацп до зарахування до ДВНЗ «УМО».
Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним i3 членiв фахово!
атестацiйноi

комiсii окремо, вщповщно до критерив оцiнювання. На пiдставi

результата спiвбесiди фахова атестацiйна комiсiя приймае ршення: «допустити
до фахового вступного випробування» або ж «не допустити до фахового
вступного випробування» вступника.

