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ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників на денну (заочну) форму навчання 
ДЕФЕКТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
за спеціальністю 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

на базі здобутого ОКР бакалавра
за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)»

(або здобутого ОКР спеціаліста за спеціальністю 7.01010501 «Корекційна
освіта (за нозологіями)»)

Слов’янськ – 2013



Пояснювальна записка
Фахове  вступне  випробування  (екзамен)  з  логопедії  та  спеціальної  психології  має  своїм

завданням перевірку рівня професійно-педагогічної і методичної підготовки майбутніх логопедів
та спеціальних психологів закладів освіти.

Основними принципами при складанні програми із логопедії  та спеціальної  психології  були
наступні:

- зв’язок  логопедії  та  спеціальної  психології  із  дисциплінами  психолого-педагогічного
циклу;

- взаємозв’язок між розділами курсів  корекційної  педагогіки,  логопсихології,  спеціальної
психології, логопедії;

- загальний підхід і структура програм із логопедії та спеціальної психології.
До  відповідей  студентів  на  вступному  іспиті   із  логопедії  та  спеціальної  психології

пред’являються наступні вимоги:
• науковість викладання відповідей на питання;
• розгляд  питань  в  теоретичному  психолого-педагогічному  і  методичному  аспектах  і

урахуванням специфіки навчання і виховання дітей з психофізичними вадами;
• підтвердження  основних  положень,  що  формулюються  у  відповідях,  прикладами  з

психолого-педагогічної практики дітей з мовленнєвими та психо-фізичними порушеннями. 
У програмі висвітлені вимоги щодо рівня оцінки знань студентів під час складання вступного

іспиту у відповідності з основними положеннями кваліфікаційних характеристик зі спеціальності
“Корекційна освіта (за нозологіями)”

Форма вступного випробування - екзамен 

Приблизний зразок форми білету фахового вступного випробування

Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний університет»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
На факультет Дефектологічний 

(назва факультету)

для здобуття ОКР Спеціаліста
(спеціаліста, магістра)

за спеціальністю 7.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»
(шифр та назва спеціальності)

Форма навчання Денна
(Денна (та/або заочна))

1 Розкрийте  особливості  логопедичної  роботи  при  усуненні  вад
звуковимови на підготовчому етапі.

50 балів

2 Дайте визначення поняттю «спеціальна психологія», її предмет,
завдання  та  принципи.  Розкрийте  поняття  «корекція»  та
«компенсація» психічних порушень при аномальному розвитку

50 балів

Разом 100
Затверджено на засіданні (випускової) кафедри (або Вченої ради факультету)
Вченої ради дефектологічного факультету 

(назва кафедри або факультету)
Протокол  № 07 від « 14 » лютого 2013 року
Голова Атестаційної комісії Мамічева О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Голова Приймальної комісії Омельченко С.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)



Пояснювальна записка

Фахове вступне випробування (співбесіда) з логопедії та спеціальної психології має своїм
завданням перевірку рівня професійно-педагогічної і методичної підготовки майбутніх логопедів
та спеціальних психологів закладів освіти.

Основними принципами при складанні програми із логопедії  та спеціальної  психології  були
наступні:

- зв’язок  логопедії  та  спеціальної  психології  із  дисциплінами  психолого-педагогічного
циклу;

- взаємозв’язок між розділами курсів  корекційної  педагогіки,  логопсихології,  спеціальної
психології, логопедії;

- загальний підхід і структура програм із логопедії та спеціальної психології.
До  відповідей  студентів  на  вступному  іспиті   із  логопедії  та  спеціальної  психології

пред’являються наступні вимоги:
• науковість викладання відповідей на питання;
• розгляд  питань  в  теоретичному  психолого-педагогічному  і  методичному  аспектах  і

урахуванням специфіки навчання і виховання дітей з психофізичними вадами;
• підтвердження  основних  положень,  що  формулюються  у  відповідях,  прикладами  з

психолого-педагогічної практики дітей з мовленнєвими та психо-фізичними порушеннями. 
У програмі висвітлені вимоги щодо рівня оцінки знань студентів під час складання вступного

іспиту у відповідності з основними положеннями кваліфікаційних характеристик зі спеціальності
“Корекційна освіта (за нозологіями)”

Форма вступного випробування – співбесіда 

Приблизний зразок форми білету фахового вступного випробування

Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний університет»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
На факультет Дефектологічний 

(назва факультету)

для здобуття ОКР Магістра
(спеціаліста, магістра)

за спеціальністю 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)»
(шифр та назва спеціальності)

Форма навчання Денна
(Денна (та/або заочна))

1 Розкрийте  сучасні погляди  науковців  на  класифікацію
мовленнєвих порушень

50 балів

2 Охарактеризуйте  особливості  вищої  нервової  діяльності
аномальних дітей /О.Р. Лурія, В.І. Лубовський/.

50 балів

100
Затверджено на засіданні (випускової) кафедри (або Вченої ради факультету)
Вченої ради дефектологічного факультету 

(назва кафедри або факультету)
Протокол  № 07 від « 14 » лютого 2013 року
Голова Атестаційної комісії Мамічева О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Голова Приймальної комісії Омельченко С.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

За спеціальність:  7.01010501 “Корекційна освіта (за нозологіями)” 
Донбаського державного педагогічного університету
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Повно,  змістовно  і  аргументовано  викладає  програмний  матеріал.   У  своїх
відповідях спирається на наукові дослідження вчених,  користується прийомами
порівняльного аналізу,  узагальнення,  наводить власні  приклади та пояснює їх.
Проявляє  творчий  підхід  при  вирішенні  проблеми.  Виявляє  схильність  до
науково-дослідної роботи.

96
–

93 

Правильно, свідомо,  усно і  письмово,   у повному обсязі  викладає програмний
матеріал; виділяючи основні положення. Проявляє творчий підхід до розкриття
(проблеми)  теми.  Досконало  реалізує  набуті   знання,  вміння,  навички  з
практикою. 

92
–

90 

У  повному  обсязі  виявляє  знання  програмного  матеріалу.  Чітко  і  свідомо
викладає програмний  матеріал в усній  і  письмовій формі.  У своїх відповідях
поєднує  знання  теорії  з  практикою;  виділяє  основні  положення  проблеми.
Проявляє  елементи  творчого  підходу  при  вирішенні  актуальних  проблем
спеціальної науки. 
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Виявляє знання загального змісту курсу.  При розкритті програмного матеріалу
наводить власні приклади. Відтворює основні положення програмного матеріалу,
але недостатньо творчо вирішує суть проблеми. 

85
–

80 

Виявляє певні знання змісту дисципліни але недостатньо повно розкриває суть 
теми. При цьому легко виправляє недоліки у відповіді, відзначені викладачем. 
Наводить власні приклади при відтворенні програмного матеріалу. Правильно 
але не зовсім точно використовує знання, вміння, навички відповідаючи на 
поставлені запитання. 

79
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75  

Основний  програмний  матеріал  відтворює  з  деякими  неточностями.  Має
труднощі в аргументації,  виділенні суттєвих сторін матеріалу,  в наведенні
прикладів. Легко виправляє помилки за допомогою навідних запитань.
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Допускає помилки при відтворенні змісту теми, зазнає труднощів в їх усуненні. 
Відповіді на запитання не повні. Зазнає труднощів у використанні на практиці 
отриманих знань, вмінь, навичок. В цілому програмний матеріал засвоєний 
частково.  

69
–

65

При викладі змісту дисципліни зазнає певних труднощів. Допускає значну 
кількість помилок у відтворенні програмного матеріалу. Слабо володіє 
навчальним матеріалом, розкриває суть його змісту. Не досить чітко поєднує 
набуті знання з практикою. 

64
–

60 

Відповідь  характеризується  фрагментарністю,  не  відображає  суті  проблеми
науки,  одне  із  запитань  зовсім  не  розкрито.  Студент  слабо  орієнтується  в
програмному матеріалі, не здатний використовувати допомогу викладача у формі
додаткових запитань.  
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Відмічено  незнання  основного  змісту  курсу,  орієнтується  лише  в  розкритті
окремих положень. У відповідях допускає грубі помилки.

49
–

40 

Виявлено незнання основного змісту курсу.  У відповідях використовує  окремі
аспекти предмету. 
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Зовсім не засвоєно програмний матеріал. Відповіді не відповідають змісту курсу. 

1
–
3
4
(F
)

1 –
34 

Особа повністю не володіє програмним матеріалом. Від відповіді відмовляється.

 Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно (А)
75 – 89 балів – добре (ВС)
60 – 74 балів – задовільно (DE)
35 – 59 балів – незадовільно, з можливістю повторного складання (FX)
1 – 34 бали – незадовільно, з обов’язковим повторним курсом (F) 



ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З  ЛОГОПЕДІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

І. 1. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з виправлення вад мовлення при дислалії

Визначення  дислалії,  причин,  характеристика  дефекту.  Класифікація  дислалії.  Система
корекційного  впливу.  Характеристика  етапів  корекційного  впливу.  Роль вихователя в  роботі  з
подоланню дислалії.
Рекомендована література: 2; 4; 5; 13; 18; 25; 28; 29; 33; 35; 37; 38; 40; 49; 53.

2. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення на підготовчому етапі до постановки звуків при дислалії

Загально-педагогічні та спеціальні логопедичні задачі роботи на підготовчому етапі. Робота з
формування сприйняття звуків мови. Формуванню артикуляційної бази звуків. Розвиток дрібної
моторики рук. Використання ігор та вправ вихователем на підготовчому етапі постановки звуків.

Рекомендована література: 1; 2; 7; 16; 17; 18; 20; 22; 28; 33; 34; 35; 42; 43; 49; 52; 53.

3. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з формування первинних звуковимовних умінь та навичок при дислалії
Мета етапу постановки звуків. Способи постановки (імітаційний, з механічною допомогою,

змішаний). Використання вихователем ігор і вправ в розмовних моментах та на заняттях з метою
формування первинних звуковимовних умінь та навичок.
Рекомендована література: 2; 12; 14; 30; 45; 51.

4. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення на етапі автоматизації та диференціації звуків при дислалії

Мета та завдання етапів автоматизації  та диференціації.  Послідовність роботи. Вимоги до
тренувальних вправ. Види робіт для автоматизації та диференціації звуків.
Рекомендована література: 28; 37; 43; 52; 53

5. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з виправлення ротацизма у дітей з дислалією

Механізм утворення звуків р, р'. Характеристика фонем звуків р, р'. Робота вихователя по
подоланню різних видів ротацизма. Взаємозв’язок в роботі вихователя та логопеда.

      Рекомендована література: 28; 31; 32; 37; 51; 52; 53

6. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з виправленню недоліків вимови звуків л та л ' у дітей з дислалією

Механізм утворення звуків  л,  л'.  Характеристика звуків.  Види ламбдацизма.  Виправлення
недоліків. Особливості автоматизації л, л'. Взаємозв’язок у роботі вихователя та логопеда.
Рекомендована література: 4; 7; 9; 14; 24; 28; 29; 32; 37; 42; 43; 51; 52

7. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з виправлення сигматизму свистячих

Механізм  утворення  фонем  с,  с  ',  з,  з  ',  ц.  Характеристика  звуків.  Види  стигматизму
свистячих. Виправлення недоліків. Взаємозв’язок у роботі логопеда та вихователя.
Рекомендована література: 28; 37; 43; 52; 53

8. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з виправлення сигматизму шиплячих

Механізм утворення фонем ш, ж, ч, щ. Характеристика звуків. Види стигматизму шиплячих.
Виправлення недоліків. Взаємозв’язок у роботі вихователя та логопеда.
Рекомендована література: 4; 7; 9; 24; 28; 37; 43.



9. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення по виправленню недоліків вимови задньопіднебінних

  Механізм утворення фонем г, к, х. Характеристика звуків. Види капацизму, гамацизму та
хімізму. Методика корекційної роботи. Взаємозв’язок у роботі вихователя та логопеда.

Рекомендована література: 28; 31; 32; 37; 51; 52; 53

10. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення по виправленню мовленнєвих вад у дітей з загальним недорозвиненням мовлення

ІІІ рівня
Виправлення  ЗМН,  причини  дефекту.  Характеристика  ІІІ  рівня  мовленнєвого  розвитку.

Корекційне  навчання  дошкільників  з  ЗМН  у  спеціалізованому  дошкільному закладі.  Розвиток
лексико  –  граматичних  уявлень  «розвиток  зв’язного  мовлення,  звукової  культури  мовлення».
Взаємозв’язок у роботі вихователя та логопеда.
Рекомендована література: 4; 7; 21; 28; 32; 37; 42; 52; 53; 63; 67

11. Робота вихователя в спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями
мовлення з виправлення вад мовлення у дітей з ФФН

Визначення  ФФН,  причини  дефекту.  Характеристика  мовлення  дітей  з  ФФН.  Корекція
фонетико-фонематичного  недорозвинення  у  дітей  дошкільного  віку  в  умовах  спеціалізованого
дошкільного закладу. Взаємозв’язок  у роботі логопеда та вихователя.
Рекомендована література: 4; 7; 9; 14; 24; 28; 29; 32; 37; 42; 43; 51; 52

12. Особливості логопедичної корекції поліморфної дислалії
Визначення  поняття  «поліморфна  дислалія».  Навести  приклади  поліморфних  порушень

звуковимови.  Розкрити  принципи,  методику  та  особливості  логопедичної  роботи  при  цьому
порушенні.
Рекомендована література: 1; 8; 9; 10; 14; 28; 52; 53.

13. Доопераційна логопедична робота при відкритій ринолалії
Визначення відкритої  ринолалії,  їх причини та характеристика дефекту при органічній та

функціональній ринолалії.
Розкрити принципи та  етапи доопераційної  логопедичної  роботи при відкритій  ринолалії,

вказати  на  специфіку  корекції  цього  порушення  на  підготовчому  та  основному  періодах
логопедичної роботи.
Рекомендована література: 2; 12; 14; 30; 45; 51.

14. Післяопераційна логопедична робота при відкритій ринолалії
Поетапність  роботи  в  післяопераційному  періоді  (специфічні  напрямки  корекції  вад

звуковимови  та  голосу;  вправи  з  активізації  м’якого  піднебіння:  масаж,  пасивна  та  активна
гімнастика). Робота над диханням, артикуляційною моторикою, постановкою звуків.
Рекомендована література: 7; 19; 22; 28; 29; 32; 34; 36; 39; 47; 52.

15. Система логопедичної роботи при дитячій псевдобульбарній дизартрії
Визначення, характеристика симптомів. Етапи логопедичної роботи: підготовчий, основний,

закріплювальний.  Роль  масажу  пасивної,  пасивно-активної  та  активної  гімнастики  з  розвитку
моторики  артикуляційного  апарату.  Усунення  салівації.  Специфіка  відпрацювання  навичок
правильної звуковимови.
Рекомендована література: 7; 16;20; 22; 23; 26; 28; 29; 35; 38; 42; 52; 53; 57; 64

16. Характеристика комплексного методу роботи із заїкуватими
Визначення  та  характеристика  заїкання,  його  провідних  симптомів.  Роль  лікувально-

оздоровчої  роботи,  лікувальної  фізкультури,  фізіотерапії,  медикаментозного  лікування,
психотерапії  в  усуненні  заїкання.  Характеристика  етапів  логопедичної  корекції  заїкання:
підготовчого, тренувального та закріплювального). 

Рекомендована література: 1; 2; 7; 16; 17; 18; 20; 22; 28; 33; 34; 35; 42; 43; 49; 52; 53.



17. Особливості логопедичної корекції заїкання у дошкільному віці
Принципи  побудови  занять  (дидактичні  та  специфічні).  Характеристика  методик

логопедичної корекції  заїкання у дошкільників Н.О.Власової (етапи роботи та характеристика),
Н.О.Чевельової  (з  використанням  практичної  діяльності);  С.О.Миронової  (при  проходженні
програми  середньої,  старшої  та  підготовчої  груп  дитячого  садка);  методики  І.Г.Виготської,
О.Л.Елінгер, Л.П.Успенської (з використанням релаксації).
Рекомендована література: 4; 7; 12; 16; 17; 18; 22; 28; 35; 37; 38; 50; 52; 53; 59.

18. Усунення заїкання у шкільному віці
Особливості  логопедичної  роботи  із  заїкуватими  учнями.  Застосування  власних  методик

Н.О.Чевельової  (з  використанням  ручної  діяльності);  А.В.Ястребової  (характеристика  3-ох
періодів, усунення заїкання).
Рекомендована література: 2; 4; 5; 13; 18; 25; 28; 29; 33; 35; 37; 38; 40; 49; 53.

19. Логопедична робота із заїкуватими підлітками та дорослими
Специфіка  усунення  заїкання  у  даної  вікової  категорії.  Характеристика  методик

логопедичної  роботи  А.Я.Євгенової  та  Н.В.Смирнової;  особливості  усунення  заїкання  за
В.М.Шкловським  за  комплексною  роботою  із  заїкуватими.  Використання  методики
Ю.Б.Некрасової (з використанням музоручного рефлексу). Правила для заїкуватих.
Рекомендована література: 12; 23; 28; 30; 34; 41; 42; 43; 53; 54.

20. Логопедична робота з усунення порушень письма
Характеристика  симптомів  та  сучасної  класифікації  порушень  письма.  Особливості

логопедичної корекції при акустичній, оптичній, граматичній дизграфіях та порушеннях письма,
пов’язаних із дефектами мовленнєвого аналізу та синтезу.
Рекомендована література: 4; 7; 11; 25; 28; 32; 42; 45; 52.

21. Логопедична робота при дизлексіях
Характеристика  симптомів  та  класифікація.  Система  комплексної  корекції  різних  видів

дизлексій. 
Рекомендована література: 5; 7; 12; 26; 27; 28; 38; 43; 49; 53.

22. Система комплексного обстеження дітей із порушеннями писемного мовлення
Принципи та  особливості  обстеження  дітей із  дизграфією та  дизлексією. Диференціальна

діагностика даних порушень. Становлення логопедичного діагнозу та заповнення мовних карток.
Рекомендована література: 3; 4; 5; 20; 23; 25; 28; 32; 40; 45; 53.

23. Система обстеження дітей із порушеннями темпу та ритму мовлення
Бесіда  із  батьками  (основні  аспекти  даного  етапу  обстеження).  Конкретні  завдання

обстеження  мовлення.  Виявлення  основних  симптомів:  місця  судом,  їх  частоти  та  характеру.
Наявність супутніх мовленнєвих та рухових порушень (мимовільних та довільних). Встановлення
логопедичного діагнозу, прогноз при заїканні.
Рекомендована література: 5, 9, 13, 24, 36.

24. Обстеження дітей із ринолалією
Збір  анамнестичних  даних.  Обстеження  будови  та  функції  артикуляційного  апарату.

Виявлення  наявності  щілин  твердого,  м’якого  піднебіння,  губи,  вторинних  органічних  та
функціональних порушень, характеру відхилень у звуковикові та фонематичного слуху.
Рекомендована література: 6, 15, 16, 20, 35, 40

25. Методика обстеження дітей із дизартрією 
Збір анамнестичних даних. Бесіда з батьками.  Основні критерії  діагностики дизартричних

порушень (наявність специфічних артикуляційних порушень у виконанні рухів артикуляційними
органами; наявність синтінезій, уповільнення темпу артикуляційних рухів,  труднощі утримання



артикуляційної пози та переключення артикуляційний рухів, стійкість порушеньб звуковимови та
труднощі  автоматизації  звуків,  наявність  просодичних  порушень).  Виконання  дітьми
функціональних проб. Врахування даних психоневролога. Встановлення точного логопедичного
діагнозу.  Диференціальна  діагностика  дислалії  та  дизартрії.  Наявність  вторинних  мовленнєвих
поршень. 
Рекомендована література: 3, 7, 9, 19, 24, 34
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СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ІІ.  1.  Спеціальна психологія  як наукова основа організації  корекційно-спрямованого
навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Предмет,  завдання  та  принципи  спеціальної  психології.  Поняття  “аномальна  дитина”.
Причини аномального розвитку в дитячому віці.  Понятійно-категоріальний апарат  спеціальної
психології.  Система  загально-психологічних  понять:  психічна  діяльність,  психічні  процеси,
функціональна  психологічна  система,  мовне  опосередкування,  елементарні  та  вищі  психічні
функції,  інтеріоризація,  екстеріоризація,  розвиток  та  формування  психіки.  Корекція  та
компенсація психічних порушень при аномальному розвитку. 

Рекомендована література: 28; 37; 43; 52; 53.

2. Актуальні проблеми сучасної теорії та практики спеціальної психології.
Короткий історичний огляд розвитку спеціальної психології як науки. Розвиток спеціальної

психології в Україні. Роль Л.С. Виготського в розвитку спеціальної психології.
Виділення спеціальних галузей спеціальної психології. 
Рекомендована література: 4; 7; 9; 24; 28; 37; 43.

3. Природничо-наукова основа спеціальної психології
Особливості вищої нервової діяльності аномальних дітей /О.Р. Лурія, В.І. Лубовський/.
Значення теорії  функціональних систем П.К.Анохіна в з’ясуванні  особливостей порушень

фізіологічних механізмів психічної діяльності аномальних дітей.
Компенсація  порушень  функцій,  як  особливий  випадок  рефлекторної  діяльності  мозку

/П.К.Анохін/.
Рекомендована література: 28; 31; 32; 37; 51; 52; 53

4.  Нейропсихологічна концепція мозкової  організації  психічної  діяльності  /О.Р.Лурія/
та її значення в розумінні структури психічного дефекту аномальних дітей.

Три функціональні  блоки головного мозку.  1-й блок регуляції  тонусу та бадьорості.  2-й -
отримання, переробки і зберігання інформації із зовнішнього світу. 3-й - програмування, регуляції
і контролю психічної діяльності. Нейропсихологічні дослідження аномальних дітей.

Рекомендована література: 28; 31; 32; 37; 51; 52; 53

5. Закономірності психічного розвитку аномальних дітей
Психологічна  наука  про  закономірності  психічного  розвитку  дітей  /Л.С.Виготський,

В.В.Давидов,  Г.С.Костюк/.  Культурно–історична  теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій
/Л.С.Виготський/.  Ідея  складної  ієрархічної  структури  аномального  розвитку  дітей
/Л.С.Виготський/.  Загальні  та  специфічні  закономірності  аномального  розвитку  дітей
/В.І.Лубовський/. Проблема взаємозв’язку навчання та психічного розвитку, Л.С. Виготський про
“актуальний рівень та зону найближчого розвитку”. Значення корекційно-спрямованого навчання
в психічному розвитку аномальних дітей. Сутність, принципи та засоби корекційно-розвиваючого
навчання в спеціальних закладах. 

Рекомендована література: 4; 7; 21; 28; 32; 37; 42; 52; 53; 63; 67

6. Психологічні особливості дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
Сучасні  підходи  в  класифікації  розумово  відсталих  дітей  в  вітчизняній  та  зарубіжній

дефектології.  Загальна  психологічна  характеристика  олігофренії  в  ступені  дебільності,
імбецильності та ідіотії. Основні симптоми олігофренії. Класифікація олігофренії: неускладнена і
ускладнена  форми  /М.С.  Певзнер/.  Врахування  психологічних  особливостей,  обумовлених
структурою  психічного  дефекту  в  процесі  корекційно-виховної  роботи  в  допоміжній  школі.
Психологічна  характеристика  органічної  деменції  резидуального  генезу.  Психологічна
характеристика  прогредієнтних  форм  органічної  деменції  внаслідок  шизофренії,  епілепсії,
гідроцефалії, ревматичного захворювання ЦНС, сифілісу головного мозку. Спеціальні та відмінні
риси олігофренії і окремих форм органічної деменції. 

Рекомендована література: 4; 7; 9; 14; 24; 28; 29; 32; 37; 42; 43; 51; 52



7. Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку /ЗПР/
Поняття  “затримка  психічного  розвитку”  та  її  класифікація.  Психолого-педагогічна

характеристика  молодших школярів  з  ЗПР: готовність  дітей до школи;  особливості  готовності
дітей до школи з ЗПР. Особливості корекційно-виховної роботи у школі для дітей з ЗПР. 

Рекомендована література: 1; 8; 9; 10; 14; 28; 52; 53.

8. Особливості психічних процесів дітей із затримкою психічного розвитку
Психологічні особливості пам’яті, уваги, сприймання дітей із ЗПР. Особливості мислення і

мови дітей з ЗПР /дошкільного та шкільного віку/. Засвоєння учбового матеріалу дітьми з ЗПР.
Принципи навчання і виховання дітей з ЗПР. 

Рекомендована література: 1; 8; 9; 10; 14; 28; 52; 53.
 
9. Психологічна характеристика складу учнів спеціальної (корекційної) школи
Відмінності  в  психічному  розвитку  дітей,  страждаючих  поточними  захворюваннями

мозку і дітей що розвиваються на дефектній основі. Особливості психічного розвитку детей-
олигофренів та тих, що перенесли травми головного мозку. Класифікация олігофреній за Г.Е.
Сухарєвою.

Рекомендована література: 2; 12; 14; 30; 45; 51.

10. Принципи та методи досліджень спеціальної психології
Психологічне  вивчення  розумово  відсталої  дитини,  як  передумова  і  складова  частина

організації  корекційно-спрямованого  навчання  та  виховання  в  допоміжній  школі.  Єдність
діагностики та корекції психічного розвитку розумово відсталої дитини. Діагностика аномального
розвитку дітей, як складова частина спеціальної психології.  Історичний огляд розвитку методів
психологічного вивчення розумово відсталих дітей. Принципи психологічного вивчення розумово
відсталих дітей. 

Метод спостережень.  Експериментально-психологічне вивчення розумово відсталих дітей.
Лабораторний  експеримент.  Принципи  побудови  експерименту.  Організація  експерименту.
Навчальний /формуючий/ експеримент, як різновидність психологічного експерименту. Факторне
планування  на  етапі  розробки  методики  формуючого  експерименту.  Вивчення  продуктивної
діяльності учнів допоміжної школи /письмові роботи, малюнки, вироби, конструювання/. Метод
бесід. Анкетування. Психологічні тести для обстеження розумово відсталих дітей. 

Рекомендована література: 7; 19; 22; 28; 29; 32; 34; 36; 39; 47; 52.

11. Ретроспективний аналіз психометричних методів психіки розумово відсталих дітей
Методи досліджень психіки розумово відсталих дітей в сучасній зарубіжній дефектології.

Діагностична значимість психометричних методів дослідження психіки та умови їх використання
в вітчизняній дефектології.  Сучасний стан практичної діагностики психічного розвитку розумово
відсталих дітей в вітчизняній дефектології.  Організація,  методи та методики відбору розумово
відсталих дітей в спеціальні установи для дітей з порушеннями інтелекту /Н.М. Стадненко та ін. /.
Вивчення готовності розумово відсталих дітей до навчання в допоміжній школі /І.Г. Еременко,
В.Е.  Турчинська  та  ін.  /.  Вивчення  готовності  розумово  відсталих  підлітків  до  оволодіння
професією /В.І. Бондар, К.М. Турчинська та ін. /.   

Рекомендована література: 7; 19; 22; 28; 29; 32; 34; 36; 39; 47; 52.
 

12.  Психологічна  характеристика  відчуттів  дітей  з  порушеннями  психофізичного
розвитку 

Особливості відчуттів розумово відсталих дітей, їх рефлекторна природа, пороги чутливості,
диференціювання  відчуттів.  Особливості  адаптації  у  розумово  відсталих  дітей.  Взаємодія
відчуттів  і  їх  роль  в  корекції  психічного  дефекту.  Розвиток  відчуттів  в  процесі  корекційної
навчально-виховної роботи. Теорія та практика сенсорного виховання розумово відсталих дітей в
системі корекційної навчально-виховної роботи з розумово відсталими дітьми. 



Рекомендована література: 7; 16;20; 22; 23; 26; 28; 29; 35; 38; 42; 52; 53; 57; 64

13.  Психологічна  характеристика  сприймання  дітей  з  порушеннями  психофізичного
розвитку 

Особливості сприймання розумово відсталих дітей. Фізіологічний механізм та прояви його
порушення  /предметності,  цілісності,  осмисленості,  узагальненості,  вибірковості,
цілеспрямованості/.  Особливості  зорового  сприймання  (простору,  форми,  об’єму,  положення
предметів  в  просторі,  константність  сприймання,  кольору,  часу);  слухового  сприймання,
тактильного;  вікові  особливості  сприймання.  Розвиток сприймання розумово відсталих  дітей в
процесі корекційної і навчально-виховної роботи. 

Рекомендована література: 7; 16;20; 22; 23; 26; 28; 29; 35; 38; 42; 52; 53; 57; 64
 
14. Психологічні особливості пам’яті дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
Вітчизняна  та  зарубіжна  дефектологія  про  сутність,  психологічні  механізми  та

закономірності розвитку пам’яті розумово відсталих дітей. Фізіологічні механізми пам’яті та їх
порушення.  Особливості  запам’ятовування  (звуження  об’єму  запам’ятовуванного  матеріалу,
недостатня  осмисленість  та  послідовність  запам’ятовування,  особливості  мимовільного  і
довільного  запам’ятовування).  Відтворення  та  впізнавання.  Механічна  та  логічна  пам’ять.
Розвиток пам’яті розумово відсталих дітей в процесі корекційної навчально-виховної роботи. 

Рекомендована література: 1; 2; 7; 16; 17; 18; 20; 22; 28; 33; 34; 35; 42; 43; 49; 52; 53.

15. Психологічні особливості уявлень дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
Вітчизняна  та  зарубіжна  дефектологія  про  сутність,  психологічні  механізми  та  розвиток

уявлень розумово відсталих дітей. Особливості уявлень, як образів пам’яті, зорових /просторових/
та  часових  уявлень  розумово  відсталих  дітей.  Розвиток  уявлень  розумово  відсталих  дітей  в
процесі корекційної навчально-виховної роботи. 

Рекомендована література: 1; 2; 7; 16; 17; 18; 20; 22; 28; 33; 34; 35; 42; 43; 49; 52; 53.

16. Психологічні особливості формування мислення аномальних дітей
Сутність, психологічний механізм та закономірності розвитку мислення розумово відсталих

дітей. Особливості мислення. Порушення операційної структури мислення. Особливості операції
аналізу,  синтезу,  порівняння,  узагальнення,  абстрагування,  конкретизації,  класифікації,
систематизації у розумово відсталих дітей. Мотивація в процесах мислення розумово відсталих
дітей.  Особливості  логічного  мислення.  Судження  поняття  та  умозаключень  учнів  допоміжної
школи. Особливості розвитку та взаємозв’язків наочно-дійового, образного і словесно-логічного
мислення. Розвиток мислення розумово відсталих дітей в процесі корекційної навчально-виховної
роботи. 

Рекомендована література: 4; 7; 12; 16; 17; 18; 22; 28; 35; 37; 38; 50; 52; 53; 59.

17. Психологічні особливості уваги розумово відсталих дітей
Сутність,  психологічні  та  фізіологічні  механізми  уваги,  закономірності  її  розвитку  та  їх

порушення у розумово відсталих дітей. Особливості мимовільної, довільної та основні властивості
уваги: концентрованість, стійкість, розподіл, перемикання уваги і рухливість нервових процесів.
Розсіюваність уваги, як стан свідомості та якість особистості. Розвиток уваги розумово відсталих
дітей в процесі корекційної навчально-виховної роботи. Психологічні умови підтримання уваги
розумово відсталих дітей в процесі навчання. 

Рекомендована література: 2; 4; 5; 13; 18; 25; 28; 29; 33; 35; 37; 38; 40; 49; 53.

18.  Психологічні  особливості  мовлення  і  мовленнєвої  діяльності  розумово  відсталих
дітей

Фізіологічні  механізми  мовлення  та  їх  порушення  у  розумово  відсталих  дітей.  Загальна
характеристика  особливостей  комунікативної,  узагальнюючої,  сигнікативної  та  регулятивної
функцій мовлення у розумово відсталих дітей. Експресивне /усне/ мовлення. Запізнілий розвиток



мовлення.  Особливості  фонетичної  та  інтонаційно-виразної  мови.  Особливості  лексики,
співвідношення  активного  та  пасивного  словника.  Граматична  будова  мовлення.  Особливості
діалогічного  та  монологічного  мовлення.  Письмове  мовлення.  Співвідношення  усного  та
письмового  мовлення.  Імпресивне  мовлення.  Мовлення  та  пізнавальна  діяльність  розумово
відсталих дітей. Розвиток та корекція мовлення розумово відсталих дітей в умовах спеціального
навчання та виховання. 

Рекомендована література: 12; 23; 28; 30; 34; 41; 42; 43; 53; 54.

19. Емоції та почуття розумово відсталих дітей
Особливості емоційних процесів та станів розумово відсталих дітей. Фізіологічні механізми

емоційних станів, їх особливості, появи порушень нейродинаміки в емоційній сфері. Порушення
інтелектуальної регуляції почуттів. Вищі почуття у розумово відсталих дітей. Розвиток почуттів
розумово відсталих дітей в умовах корекційної навчально-виховної роботи. 

Рекомендована література: 4; 7; 11; 25; 28; 32; 42; 45; 52.

20. Психологічна характеристика волі розумово відсталих дітей
Особливості волі. Порушення структури вольового акту. Слабкість інтелектуальної регуляції

волі.  Незрілість  вольових  якостей  особистості.  Порушення  цілеспрямованості,  недорозвиток
мотивації, нестійкість намірів, підвищена навіюваність, негативізм та ін. Патологічні розлади волі
при окремих клінічних формах розумової відсталості. Розвиток волі розумово відсталих дітей в
процесі корекційної навчально-виховної роботи. 

Рекомендована література: 5; 7; 12; 26; 27; 28; 38; 43; 49; 53.

21. Психологічна характеристика характеру розумово відсталих дітей
Особливості рис та структури характеру розумово відсталих дітей. Вплив особливостей волі

на характер. Характер і емоційна сфера розумово відсталих дітей. Фізіологічні основи характеру.
Вплив  особливостей  нейродинаміки  на  формування  рис  характеру.  Роль  суспільних  і
міжособистих  відносин  в  формуванні  характеру  розумово  відсталої  дитини  від  сімейного
виховання. Прояви патологічних рис характеру у розумово відсталих дітей. 

Рекомендована література: 3; 4; 5; 20; 23; 25; 28; 32; 40; 45; 53.

22. Особливості особистості розумово відсталих дітей.
Особливості  характеру розумово  відсталих  дітей.  Розвиток  характеру розумово  відсталих

дітей  в процесі корекційно-виховної роботи.
Особливості системи стосунків дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Рекомендована література: 6; 14; 25, 38, 47, 56.

23. Особливості міжособистісних стосунків  розумово відсталих школярів
Поняття  про  групи  і  колективи  у  спеціальній  (корекційній)  школі.  Особливості

міжособистісних стосунків учнів спеціальної школи. Особливості колективу розумово відсталих
дітей.

Рекомендована література: 5, 9, 13, 24, 36.

24. Особливості оцінки і самооцінки розумово відсталих школярів
Самооцінка і розвиток  особистості.  Особливості самооцінки у розумово відсталих  дітей.

Особливості рівня домагань.
Рекомендована література: 6, 15, 16, 20, 35, 40

25. Особливості діяльності розумово відсталих школярів
Недоліки діяльності розумово відсталих  дітей. Особливості формування учбових і трудових

навичок  у  розумово  відсталих   дітей.  Вплив  трудової  діяльності  на  корекцію  особистості  і
пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей.. 

Рекомендована література: 3, 7, 9, 19, 24, 34
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