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Вступ  

 

Програма підсумкової атестації зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» 

розроблена відповідно до освітньої програми «Логопедія. Спеціальна психологія» та 

відповідає вимогам якісної підготовки фахівців спеціальної освіти. 

У програмі відображено основні вимоги змісту підготовки випускників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (ОП 

«Логопедія. Спеціальна психологія») факультету педагогіки та психології відповідно до 

навчального плану підготовки бакалаврів.  

Мета підсумкової атестації – перевірка рівня сформованості готовності студентів 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» до професійної діяльності. 

На підсумкову атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в ОП, що 

складає нормативну. 

Нормативні форми підсумкової атестації студентів встановлюються відповідно до 

чинних норм: підготовки фахівця за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітня програма Логопедія. Спеціальна психологія 

– складанням кваліфікаційного екзамену. 

На кваліфікаційний екзамен виносяться питання з дисциплін спеціальної (фахової) 

підготовки.   

 

Вимоги до проведення  

 

Підсумкова атестація – це процес встановлення відповідності рівня якості 

отриманої вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, 

освітня програма «Логопедія. Спеціальна психологія».   

Підсумкова атестація випускників здійснюється за допомогою засобів контролю 

ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки випускників з 

дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики 

якості знань.  

Серед принципів реалізації системи державної діагностики якості знань фахівця за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, 

освітня програма Логопедія. Спеціальна психологія є: уніфікація, комплексність, 

взаємозамінність та взаємодоповнюваність, актуальність, інформативність, дієвість, 

індивідуальність, диференційованість, об’єктивність, відкритість, єдність вимог, 

предметність, інноваційність, валідність і варіативність. 

Підсумкова атестація проводиться на підставі оцінювання якості освоєння 

освітньої програми підготовки фахівців відповідно до Стандарту вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, ОП 

«Логопедія. Спеціальна психологія».  

Підсумкова атестація передбачає використання методу комплексної діагностики: 

складання кваліфікаційного екзамену.  

У процесі підсумкової атестації визначається рівень здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання і практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає 

застосування теорій і методів відповідних наук у практичних умовах.  

Підсумкова атестація якості підготовки фахівця за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітня програма «Логопедія. 

Спеціальна психологія» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої і 

професійної підготовки вимогам відповідного стандарту здійснюється екзаменаційною 

комісією (ЕК) Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.  



Форми кваліфікаційного екзамену можуть бути: письмові, усні (з використанням 

засобів аудіо- або відео фіксації), інтерактивні (з використанням засобів інформаційних 

технологій) або їх поєднання. 

Програма кваліфікаційного екзамену для випускників за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітня програма «Логопедія. 

Спеціальна психологія» Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського відтворює основні функціональні складові компетентнісної 

моделі фахівця спеціальної освіти, відповідає принципам валідності, наукової 

насиченості, інформативності, інноваційності, спрямована на забезпечення адекватного 

оцінювання рівня професійних знань, умінь і навичок випускників, ступеня 

сформованості їх професійної компетенції. 

 

Оцінювання 

 

Оцінка результатів складання комплексного екзамену здійснюється за 100-

бальною системою контролю знань та національною шкалою і відображаються у 

відповідних відомостях і протоколах роботи екзаменаційної комісії (ЕК).  

Оцінка виставляється у відповідно до наступних критеріїв: 

А (відмінно) 

90-100 балів 

студент вільно володіє навчальним матеріалом, демонструє глибокі 

знання з різних розділів програми, логічно та послідовно викладає 

навчальний матеріал, демонструючи знання отримані як з основної, так і 

з додаткової літератури, уміє аргументувати свою думку, висловлює 

власне ставлення до проблем спеціальної освіти дітей із ТПМ, 

демонструє свою світоглядну позицію, проявляє творчий підхід під час 

виконання практичних завдань.  

В (добре) 

80-89 балів 

студент володіє значним обсягом навчального матеріалу, що свідчить 

про оволодіння ним основною та частково додатковою літературою з 

курсу, викладає свої думки логічно та послідовно, проте допускає окремі 

несуттєві неточності, демонструє здатність до аналізу та узагальнення, 

вміє робити висновки, проте має певні труднощі з їх аргументуванням, а 

тому уникає висловлювання власної позиції, практичні завдання виконує 

переважно на продуктивно-репродуктивному рівні, демонструючи 

сформованість практичних умінь та навичок. 

С (добре) 

65-79 балів 

студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, що свідчить про 

знання ним переважно основної літератури з курсів, викладає свої думки 

логічно та послідовно, проте допускає окремі мало суттєві помилки та 

неточності, демонструє здатність до аналізу, однак не має достатніх 

умінь для самостійного узагальнення, має труднощі щодо формулювання 

висновків та їх аргументування, практичні завдання виконує на основі 

використання стандартних схем та шаблонів. 

D (задовільно) 

55-64 бали 

студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, 

демонструючи знання, отримані лише з основної літератури, допускає 

суттєві помилки, викладає матеріал непослідовно, демонструє часткові 

уміння аналізу навчального матеріалу, але має значні труднощі з його 

узагальненням та формулюванням висновків, не вміє їх аргументувати, 

не виявляє самостійності думки, власної позиції. Практичні завдання 

виконує репродуктивно, має труднощі з визначенням мети завдань. 



Е (задовільно) 

50-54 балів 

студент володіє навчальним матеріалом частково, допускає суттєві 

помилки, викладає матеріал непослідовно та нелогічно, не володіє 

навичками аналізу навчального матеріалу, не вміє його узагальнювати, 

робити висновків та аргументувати їх. Не висловлює власної думки. 

Практичні завдання виконує неточно, не вміє самостійно визначати мету 

завдань, самостійно добирати до них мовний чи дидактичний матеріал, 

має труднощі щодо використання засвоєних знань на практиці. 

FX 

(Незадовіль-

но) 

35-49 

студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно, 

викладає матеріал нелогічно та непослідовно практичні уміння та 

навички сформовані лише частково, практичні завдання виконує із 

суттєвими помилками,  не відповідає на додаткові запитання. 

F 

(Незадовіль-

но) 

1-34 

студент не володіє навчальним матеріалом, відмовляється відповідати 

або відповідає не за змістом питань. Практичні уміння та навички не 

сформовані, практичні завдання не виконує або виконує неправильно.  

 

Усі екзаменаційні завдання із кваліфікаційного екзамену є рівнозначними за їх 

внеском до загальної оцінки за іспит. Підсумкова оцінка кваліфікаційного екзамену є 

середньозваженою оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. 

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспитів, 

а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів 

(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За 

однакової кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним. 

Примітка: Оцінки кваліфікаційного екзамену виставляє кожен член комісії. За 

теоретичну і практичну частину екзамену виставляється одна оцінка. Повторне 

складання (перескладання) іспиту з метою підвищення оцінки не дозволяється.  

Якщо відповідь студента на кваліфікаційному екзамені не відповідає вимогам рівня 

атестації, Екзаменаційна комісія приймає рішення про те, що студент не пройшов 

атестацію і у протоколі засідання Екзаменаційної комісії йому проставляється оцінка 

«незадовільно» (0-34 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання 

Екзаменаційної комісії для складання іспитів, то в протоколі зазначається, що він є не 

атестованим у зв’язку з неявкою на засідання. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного екзамену 

(на випускному курсі), відраховується з університету. Йому видається довідка 

встановленого зразка. 

Студенти, які не склали комплексного екзамену, мають право на повторну з 

наступного навчального року атестацію протягом трьох років після відрахування із ЗВО 

у період роботи, згідно затвердженого графіку Екзаменаційної комісії з відповідного 

напряму, спеціальності. Повторно складаються тільки ті екзамени, з яких була отримана 

незадовільна оцінка. 

 

  



Орієнтовний перелік запитань  

до підсумкової атестації (ПА01) студентів  

спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  

І (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОП: Логопедія. Спеціальна психологія  

 

1. Види та структура занять з формування елементарних математичних уявлень. 

2. Види та структура занять із ознайомлення з природним та суспільним 

довкіллям дітей із ТПМ. 

3.     Виховання дітей із ТПМ в сім’ї. Форми роботи із сім’єю.  

4.     Диференційований та індивідуальний підхід у спеціальній педагогіці. 

5. Екологічне виховання дітей з порушеннями мовлення 

6. Естетичне виховання дітей з порушеннями мовлення. 

7. Етапи, методичні прийоми навчання складанню та розв’язуванню 

арифметичних задач  дітей дошкільного віку із ТПМ. 

8. Завдання та зміст роботи з вивчення правопису в школі для дітей із 

порушеннями мовлення. 

9.     Загальні та спеціальні принципи навчання і виховання дітей із порушеннями 

мовлення. 

10. Заняття як основна форма навчання та виховання дошкільників із ПМР. 

11. Засоби корекційно-виховного навчання дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку.  

12. Засоби розвитку математичного мислення дітей із ПМР. 

13. Зв’язок спеціальної  педагогіки з іншими науками. 

14. Зміст і методика ознайомлення дошкільників із ТПМ з об'єктами і явищами 

неживої природи. 

15. Зміст ознайомлення дошкільників із ТПМ з предметним світом, особливості  

методики. 

16. Зміст та методика роботи над звуками під час навчання грамоти дітей із ТПМ. 

17. Зміст та основні розділи з навчання рідної мови у спеціальній школі для дітей 

із порушеннями мовлення 

18. Зміст, завдання та напрямки підготовки дошкільників із ТПМ до шкільного 

навчання 

19. Зміст, планування навчального матеріалу на заняттях із фізкультури та 

методика проведення.  

20. Історія становлення спеціальної педагогіки як науки. 

21. Класифікації форм виховання. Форми виховання дітей із порушеннями 

психофізичногро розвитку. 

22. Корекційна спрямованість трудового виховання в спеціальному навчальному 

закладі для дітей із ПМР. 

23. Мета та завдання фізичного виховання у системі корекційно-виховної роботи. 

24. Мета, завдання, методи спеціальної педагогіки як науки. 

25. Методи та засоби виховання дітей з порушеннями мовленнєвої діяльності. 

26. Методика ознайомлення дітей мололдшого шкільного віку із ТПМ із новою 

буквою на уроці письма в букварний період. 

27. Методика ознайомлення дошкільників із ТПМ з тваринним і рослинним 

світом. 

28.     Методика підготовки та проведення виховного заходу «Перше знайомство з 

дітьми з ООП». 

29. Методика проведення бесіди з дітьми з ТПМ. 

30. Методика роботи над словозміною з дітьми із ТПМ.  



31. Методика роботи над словотворенням на уроках з дітьми молодшого 

шкільного віку із ТПМ. 

32. Методика формування навичок звуко-буквеного та складового аналізу та 

синтезу у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 

33. Методика формування навичок орієнтування в просторі у дітей дошкільного 

віку із ТПМ. 

34. Методика формування уявлень про величину і форму предметів у дітей 

дошкільного віку із ТПМ. 

35. Методика формування уявлень про природниче довкілля у дошкільників із 

ТПМ. 

36. Методика формування уявлень про час у дітей дошкільного віку із ТПМ. 

37. Мовленнєва готовність до школи дітей із ПМР. 

38. Моральне виховання дітей із порушеннями психорфізичного розвитку. 

39. Організація розвивального середовища як обов'язкова умова формування 

елементарних математичних уявлень у дітей із порушеннями психофізичного розвитку.  

40. Основні напрямки корекційної-виховної роботи з дітьми з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

41. Основні організаційні форми ознайомлення дошкільників із ТПМ з 

природою. 

42. Особистісні якості педагога спеціальної освіти. Компетентнісна підготовка.  

43. Особистість педагога спеціальної освіти у системі виховної роботи сучасних 

освітньо-виховних установ для дітей із порушеннями психофізичного розвитку. 

44. Особливості організації корекційно-виховної роботи в групах для дітей із 

ЗНМ. 

45. Особливості організації та проведення фізкультурних занять у закладі 

дошкільному освіти.  

46. Особливості педагогічного спілкування з дітьми з порушеннями мовленнєвої 

діяльності. Методичні прийоми та засоби.  

47. Особливості розвитку рухових функцій і психомоторики у дітей із наслідками 

органічного ураження ЦНС. 

48. Охарактеризуйте розвиток ігрової діяльності  дошкільників із порушенням 

психофізичного розвитку.  

49. Патріотичне виховання дітей з порушенням мовленнєвого розвитку. 

50. Практичні методи трудового навчання дітей молодшого шкільного віку з 

ООП. Характеристика методів.  

51. Предмет та завдання спеціальної педагогіки. 

52. Принципи виховання дітей із ООП. 

53. Психолого-педагогічна характеристика дошкільника із ТПМ. 

54.     Психолого-педагогічні вимоги до підготовки та проведення виховних заходів 

з дітьми з ООП. 

55. Розвивальне середовище в спеціальних освітніх закладах для дітей з ПМР. 

56. Розумове виховання дітей з порушеннями мовлення. 

57. Специфічні методи і прийоми формування загальнотрудових умінь і навичок 

дітей із порушеннями психофізичного розвитку.   

58. Спеціальна методика навчання діалогічного мовлення дітей дошкільного віку 

з ТПМ. 

59. Спеціальна методика навчання переказу дітей із ТПМ. 

60. Спеціальна методика навчання розповідання за серією сюжетних картин. 

61. Спеціальна методика навчання розповідання за сюжетною картиною. 

62. Спеціальна методика навчання складання розповіді з власного досвіду дітей із 

ТПМ. 



63. Спеціальна методика розвитку, формування, збагачення, розширення 

лексичного запасу у дітей із ТПМ.  

64. Спеціальна педагогіка та спеціальна освіта. Витоки, зміст, перспективи 

розвитку.   

65. Спеціальна педагогіка як галузь педагогіки, її основні поняття та терміни. 

66. Стан спеціальної педагогіки в Україні. Мережа закладів для дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку. 

67. Типи та структура уроків навчання рідної мови для дітей із ТПМ. 

68. Типи та структура уроків математики з молодшими школярами з ТПМ.  

69. Трудове виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  

70. Форми навчання. Класифікації форм навчання в спеціальній педагогіці.  

71. Характеристика виховних технологій роботи з дітьми з порушеннями 

психофізичного розвитку.  

72. Цілі та завдання виховної роботи у закладах для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

 

 

Орієнтовний перелік практичних завдань до кваліфікаційного екзамену 

 
1. Визначити мету виховної години в 3 класі школи для дітей із ТПМ на тему 

„Поведінка у транспорті”.  

2. Визначити мету заняття з ознайомлення з навколишнім в старшій групі для дітей 

із ЗНМ на тему „Зимові розваги дітей”. 

3. Ділова гра. Навести приклад ділової гри. 

4. Навести приклад дидактичної гри з розвитку зорового контролю у дітей із ТПМ. 

5. Навести приклад дидактичної гри з розвитку логічного мислення дітей із ТПМ. 

6. Навести приклад дидактичної гри з розвитку діалогічного мовлення дітей із 

ТПМ . 

7. Навести приклад дидактичної гри з розвитку зорової пам’яті дітей із ТПМ. 

8. Навести приклад дидактичної гри з розвитку уваги дітей із ТПМ. 

9. Навести приклад сюжетно-рольової гри дітей із ТПМ.дітей із ТПМ. 

10. Розробити комплекс вправ ранкової гімнастики. 

11. Розробити орієнтовний календарний план роботи вихователя ЗДО чи школи-

інтернату для дітей з ТПМ. 

12. Розробити орієнтовний перспективний план роботи вихователя ЗДО чи школи-

інтернату для дітей з ТПМ. 

13. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод 

демонстрації. 

14. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод 

ілюстрації. 

15. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод 

опису. 

16. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод 

бесіди. 

17. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод 

вправи. 

18. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод 

розповіді. 

19. Представити опис рухливої гри.  

20. Фізкультхвилинка, як елемент заняття (виховного заходу). 

 

  



Орієнтовні тести і тестові завдання. 

Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики 

 

Знайдіть правильну відповідь на запитання та позначте її. 

1. До якого з термінів належить визначення? Це спеціально організований і 

скерований процес, який сприяє розвитку особистості в цілому через систему 

різноманітних навчально-виховних, культурних і суспільних закладів, та через сім’ю. 

a. навчання 

b. виховання 

c. освіта 

 

2. До якого з термінів належить визначення? Це природній процес руху, зміни, 

перехід від старого до нового якісного стану. 

a. розвиток 

b. навчання 

c. формування 

 

3. Визначення поняття терміну “навчання”? 

a. спеціально організовані зміни у розвитку особистості або окремих її якостей. 

b. спеціально організований процес взаємодії педагога і учня, спрямований на 

оволодіння сумою знань, умінь, навичок, дій тощо. 

c. спеціально організований процес, який сприяє розвитку особистості в цілому 

через систему різноманітних навчально-виховних, культурних і суспільних закладів, та 

через сім’ю. 

 

4. До якого з термінів належить визначення? Це процес і результат активного 

засвоєння індивідом соціального досвіду. 

a. соціалізація 

b. освіта 

c. інтеграція 

 

5.  Визначення поняття терміну “корекція”? 

a. складний і багаторівневий процес, який включає відновлення і заміщення 

втрачених або порушених функцій. 

b. процес об’єднання або входження особистості у дитяче товариство, в цілому в 

оточуючий світ предметів, людей стосунків. 

c. система психолого-педагогічних та лікувальних заходів, спрямованих на 

подолання або зменшення недоліків психофізичного розвитку та відхилень у поведінці 

дітей.  

 

6. 6.Хто є суб’єктом спеціальної дошкільної педагогіки? 

a. дитина з порушеннями мовлення, 

b. дитина дошкільного віку з порушеннями мовлення, 

c. особа з порушеннями мовлення. 

 

7. Яку науку не відносять до системи педагогічних наук? 

a. логопедію 

b. методику навчання мови 

c. вікову психологію 

 

8. Яке із завдань не стоїть перед спеціальною дошкільною педагогікою? 

a. діагностика мовленнєвих порушень у дитини 



b. діагностика психофізичного розвитку дитини 

c. діагностика динаміки загального розвитку дитини 

 

9. У чому полягає реальна мета виховання дитини з порушеннями мовлення? 

a. у вихованні всебічно і гармонійно розвинутої особистості 

b. у соціальній адаптації та інтеграції дитини у середовище дітей, які нормально 

розвиваються 

c. у корекції мовленнєвих порушень 

 

10.  У яких типах дошкільних закладів працює вчитель-логопед тільки з однією 

визначеною групою? 

a. у ЗДО компенсуючого типу для дітей з ТВМ 

b. у ЗДО ясла-садок 

c. у ЗДО школа - дитячий садок 

 

11 Хто з перерахованих спеціалістів не входить до складу ІРЦ? 

a. завідуючий дошкільним закладом 

b. вихователь 

c. логопед 

 

12 Який з перерахованих документів не потрібно представляти на розгляд медико-

психологічної комісії? 

a. психолого-педагогічну характеристику на дитину 

b. довідку від психіатра 

c. довідку з місця роботи батьків 

 

13. Які завдання не вирішує ІРЦ? 

a. наскільки тяжкий розлад мовлення у дитини 

b. що спричинило порушення мовлення у дитини 

c. чи буде дитина забезпечуватися дієтичним харчуванням 

 

14. Якого з принципів дотримуються фахівці при комплектуванні груп? 

a. диференційованого навчання і виховання 

b. систематичності і послідовності 

c. виховуючого навчання 

 

15. Які з принципів виховання і навчання дітей з порушеннями мовлення відносять 

до спеціальних? 

a. ранньої педагогічної допомоги 

b. індивідуалізації навчання 

c. доступності 

 

16. За допомогою яких методів діти засвоюють нові знання, набувають навички та 

уміння на практиці?  

a. практичні 

b. наочні 

c. словесні 

 

17. Які із запропонованих методів відносяться до наочних? 

a. вправа 

b. спостереження 

c. читання художньої літератури 



 

18. Які із запропонованих методів відносяться до словесних? 

a. експеримент 

b. розглядання малюнків 

c. розповідь 

 

19. Який із запропонованих прийомів не відносяться до ігрових? 

a. опосередковане спілкування через іграшку 

b. відгадування загадок 

c. ілюстрація 

 

20. Який із запропонованих словесних прийомів є специфічним для навчання дітей 

з порушеннями мовлення? 

a. коментування дій 

b. пояснення 

c. питання до дітей 

 

21. Для якого виду занять дітей зазвичай поділяють навпіл? 

a. групового 

b. індивідуального 

c. фронтального 

 

 22.Яка з форм організації навчання у дошкільному закладі вважається основною? 

a. заняття 

b. дидактична гра 

c. екскурсія 

 

 23. Які заняття за програмою не проводяться у дошкільному закладі? 

a. з образотворчої діяльності 

b. з ознайомлення з навколишнім середовищем 

c. з хореографії 

 

 24. З якою категорією дітей у спеціальному дошкільному закладі логопед 

проводить фронтальні заняття? 

a. заїкання 

b. ЗНМ 

c. ФФНМ 

 

 25. З якою категорією дітей у спеціальному дошкільному закладі логопед не 

проводить заняття з образотворчої діяльності?  

a. заїкання 

b. ЗНМ 

c. ФФНМ 

 

 26.Які заняття у спеціальному дошкільному закладі не проводить логопед? 

a. з праці 

b. з формування елементарних математичних уявлень 

c. з грамоти 

 

 27. Як називається документ, у якому  відображений зміст педагогічної роботи з 

дітьми? 

a. програма 



b. закон про дошкільну освіту 

c. довідник дошкільного працівника 

 

 28. Що зазвичай не враховує зміст виховання дітей-логопатів? 

a. структуру ведучого порушення 

b. індивідуальні особливості дитини 

c.  умови виховання дитини 

 

 29.Який з принципів не враховуються при побудові навчально-корекційної 

програми? 

a. доступність  

b. тематичність  

c. різноманітність 

 

30. Який з розділів не передбачений у загальноосвітній програмі? 

a. корекційно-логопедична робота 

b. мовленнєве спілкування 

c. фізичне виховання 

 

31. До якого з термінів належить визначення? Це спеціально організований і 

скерований процес, який сприяє розвитку особистості в цілому через систему 

різноманітних навчально-виховних, культурних і суспільних закладів, та через сім’ю. 

a. навчання 

b. виховання 

c. освіта 

 

32. До якого з термінів належить визначення? Це природній процес руху, зміни, 

перехід від старого до нового якісного стану. 

a. розвиток 

b. навчання 

c. формування 

 

33. Визначення поняття терміну “навчання”? 

a. спеціально організовані зміни у розвитку особистості або окремих її якостей. 

b. спеціально організований процес взаємодії педагога і учня, спрямований на 

оволодіння сумою знань, умінь, навичок, дій тощо. 

c. спеціально організований процес, який сприяє розвитку особистості в цілому 

через систему різноманітних навчально-виховних, культурних і суспільних закладів, та 

через сім’ю. 

 

34. До якого з термінів належить визначення? Це процес і результат активного 

засвоєння індивідом соціального досвіду. 

a. соціалізація 

b. освіта 

c. інтеграція 

 

35.  Визначення поняття терміну “корекція”? 

a. складний і багаторівневий процес, який включає відновлення і заміщення 

втрачених або порушених функцій. 

b. процес об’єднання або входження особистості у дитяче товариство, в цілому в 

оточуючий світ предметів, людей стосунків. 



c. система психолого-педагогічних та лікувальних заходів, спрямованих на 

подолання або зменшення недоліків психофізичного розвитку та відхилень у поведінці 

дітей.  

 

36.Хто є суб’єктом спеціальної дошкільної педагогіки? 

a. дитина з порушеннями мовлення, 

b. дитина дошкільного віку з порушеннями мовлення, 

c. особа з порушеннями и мовлення. 

 

37. Яку науку не відносять до системи педагогічних наук? 

a. логопедію 

b. методику навчання мови 

c. вікову психологію 

 

38.Яке із завдань не стоїть перед спеціальною дошкільною педагогікою? 

a. діагностика мовленнєвих порушень у дитини 

b. діагностика психофізичного розвитку дитини 

c. діагностика динаміки загального розвитку дитини 

 

39. У чому полягає реальна мета виховання дитини з порушеннями мовлення? 

a.  у вихованні всебічно і гармонійно розвинутої особистості 

b. у соціальній адаптації та інтеграції дитини у середовище дітей, які нормально 

розвиваються 

c. у корекції мовленнєвих порушень 

 

40. У яких типах дошкільних закладів працює вчитель-логопед тільки з однією 

визначеною  групою? 

a. у ЗДО компенсуючого типу для дітей з ТВМ 

b. у ЗДО ясла-садок 

c. у ЗДО школа - дитячий садок 

 

41 Хто з перерахованих спеціалістів не входить до складу ІРЦ? 

a. завідуючий дошкільним закладом 

b. вихователь 

c. логопед 

 

42 Який з перерахованих документів не потрібно представляти на розгляд ІРЦ? 

a. психолого-педагогічну характеристику на дитину 

b. довідку від психіатра 

c. довідку з місця роботи батьків 

 

43. Які завдання не вирішує ІРЦ? 

a. наскільки тяжкий розлад мовлення у дитини 

b. що спричинило порушення мовлення у дитини 

c. чи буде дитина забезпечуватися дієтичним харчуванням 

 

44. Якого з принципів дотримуються члени ІРЦ при комплектуванні груп? 

a. диференційованого навчання і виховання 

b. систематичності і послідовності 

c. виховуючого навчання 

 



45. Які з принципів виховання і навчання дітей з порушеннями мовлення відносять 

до спеціальних? 

a. ранньої педагогічної допомоги 

b. індивідуалізації навчання 

c. доступності 

 

46. За допомогою яких методів діти засвоюють нові знання, набувають навички та 

уміння на практиці?  

a. практичні 

b. наочні 

c. словесні 

 

47. Які із запропонованих методів відносяться до наочних? 

a. вправа 

b. спостереження 

c. читання художньої літератури 

 

48. Які із запропонованих методів відносяться до словесних? 

a. експеримент 

b. розглядання малюнків 

c. розповідь 

 

49. Який із запропонованих прийомів не відносяться до ігрових? 

a. опосередковане спілкування через іграшку 

b. відгадування загадок 

c. ілюстрація 

 

50. Який із запропонованих словесних прийомів є специфічним для навчання дітей 

з  порушеннями мовлення? 

a. коментування дій 

b. пояснення 

c. питання до дітей 

 

 51. Для якого виду занять дітей зазвичай поділяють навпіл? 

a. групового 

b. індивідуального 

c. фронтального 

 

 52.Яка з форм організації навчання у дошкільному закладі вважається основною? 

a. заняття 

b. дидактична гра 

c. екскурсія 

 

 53. Які заняття за програмою не проводяться у дошкільному закладі? 

a. з образотворчої діяльності 

b. з ознайомлення з навколишнім середовищем 

c. з хореографії 

 

 54. З якою категорією дітей у спеціальному дошкільному закладі логопед 

проводить фронтальні заняття? 

a. заїкання 

b. ЗНМ 



c. ФФНМ 

 

 55. З якою категорією дітей у спеціальному дошкільному закладі логопед не 

проводить заняття з образотворчої діяльності?  

a. заїкання 

b. ЗНМ 

c. ФФНМ 

 

 56.Які заняття у спеціальному дошкільному закладі не проводить логопед? 

a. з праці 

b. з формування елементарних математичних уявлень 

c. з грамоти 

 

 57. Як називається документ, у якому  відображений зміст педагогічної роботи з 

дітьми? 

a. програма 

b. закон про дошкільну освіту 

c. довідник дошкільного працівника 

 

 58. Що зазвичай не враховує зміст виховання дітей-логопатів? 

a. структуру ведучого порушення 

b. індивідуальні особливості дитини 

c.  умови виховання дитини 

  

59.Який з принципів не враховуються при побудові навчально-корекційної 

програми? 

a. доступність  

b. тематичність  

c. різноманітність 

 

60. Який з розділів не передбачений у загальноосвітній програмі? 

a. корекційно-логопедична робота 

b. мовленнєве спілкування 

c. фізичне виховання 

 

 

61. Якому поняттю відповідає дане визначення: «система … заходів, спрямованих 

на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості» 

a. а) процес виховання 

b. б) процес навчання 

c. в) процес розвитку 

 

62. Існує така кількість закономірностей процесу виховання: 

a. 5 

b. 6  

c. 7 

 

63. До спеціальних принципів виховання належать:  

a. пр. діяльністного підходу, 

b. пр. врахування вікових та індивідуальних особливостей,  

c. пр. цілісного підходу до виховання, 

d. пр. диференційованого та індивідуального підходу, 



e. пр. необхідності спеціального педагогічного керівництва. 

 

64. Які загальноосвітні програми навчання та виховання Діти  з порушеннями 

мовлення в ЗДО опановують такі програми?      

a. загальноосвітні, 

b. спеціальні, 

c. паралельно дві програми 

 

65. Якому поняттю  відповідає визначення: спосіб взаємодії педагогів, вихованців, 

сім’ї та інших суб’єктів виховання, внаслідок якої відбувається певні зміни в розвитку 

якостей дитини, його переконань, почуттів, навичок, поведінки та ін.: 

a. метод виховання, 

b. прийом виховання, 

c. засіб виховання. 

 

67. До прийомів реалізації методів виховання належать: 

a. навіювання,      

b. бесіда, 

c. переконання,   

d. розповідь. 

 

68. Основною формою  виховання дітей з ПМР є  

a. гра              

b. урок                          

c. заняття 

 

69. Назвіть напрямок сучасного виховання, що визначається, як «виховна 

діяльність, спрямована на формування у вихованця доброго відношення до батьківщини 

та представників спільних культур» 

a. громадянське 

b. патріотичне 

c. правове  

 

70. Назвіть напрямок сучасного виховання, що визначається, як «виховна 

діяльність, спрямована на прищеплення вихованцю елементарних правових знань та 

навичок поведінки…» 

a. громадянське             

b. патріотичне             

c. правове  

 

71. До спеціальних принципів виховання належать:  

a. пр. діяльністного підходу, 

b. пр. врахування вікових та індивідуальних особливостей,  

c. пр. цілісного підходу до виховання, 

d. пр. диференційованого та індивідуального підходу, 

e. пр. необхідності спеціального педагогічного керівництва. 

 

72. Основною формою  виховання дітей з ПМР є  

a. гра            

b. урок               

c. заняття 

 



73. Якому поняттю відповідає дане визначення: «система … заходів, спрямованих 

на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості» 

a. процес виховання 

b. процес навчання 

c. процес розвитку 

 

74. На другому етапі виховного процесу вихователь: 

a. формує ідеал особистості (колективу), планується виховувати; 

b. визначає індивідуальні особливості вихованця (колективу); 

c. планування виховної роботи; 

d. спонукання до самовиховання. 

 

75. Якому поняттю  відповідає визначення: спосіб взаємодії педагогів, вихованців, 

сім’ї та інших суб’єктів виховання, внаслідок якої відбувається певні зміни в розвитку 

якостей дитини, його переконань, почуттів, навичок, поведінки та ін.: 

a. метод виховання, 

b. прийом виховання, 

c. засіб виховання 

 

76. Назвіть напрямок сучасного виховання, що визначається, як «виховна 

діяльність, спрямована на формування у вихованця інтегрованої якості особистості, що 

дає можливість відчути себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та 

захищеною» 

a. громадянське 

b. патріотичне 

c. правове  

 

77. Якому поняттю відповідає дане визначення: «система … заходів, спрямованих 

на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості» 

a. процес виховання 

b. процес навчання 

c. процес розвитку 

 

78. Які загальноосвітні програми навчання та виховання Діти  з порушеннями 

мовлення в ЗДО опановують такі програми?      

a. загальноосвітні, 

b. спеціальні, 

c. паралельно дві програми 

 

79. Якому поняттю  відповідає визначення: спосіб взаємодії педагогів, вихованців, 

сім’ї та інших суб’єктів виховання, внаслідок якої відбувається певні зміни в розвитку 

якостей дитини, його переконань, почуттів, навичок, поведінки та ін.: 

a. метод виховання, 

b. прийом виховання, 

c. засіб виховання. 

 

80. До спеціальних принципів виховання належать:  

a. пр. діяльністного підходу, 

b. пр. врахування вікових та індивідуальних особливостей,  

c. пр. цілісного підходу до виховання, 

d. пр. диференційованого та індивідуального підходу, 

e. пр. необхідності спеціального педагогічного керівництва. 



81. Основною формою  виховання дітей з ПМР є  

a. гра 

b. урок 

c. заняття 

 

82. Дайте визначення:  

Система виховних заходів, спрямованих на формування особистості визначається 

як: 

а. процес виховання 

б. процес самовиховання 

в. процес сімейного виховання 

 

83.До особливостей виховного процесу можна віднести: 

a. циклічність 

b. цілеспрямованість 

c. багатофакторність 

d. безперервність 

e. концентричність 

 

84. До суб’єктивних чинників впливу на виховний процес можна віднести: 

a. виховну діяльність позашкільних установ та діяльність церкви. 

b. особливості розбудови України взагалі та системи закладів освіти зокрема 

c. соціально-педагогічну діяльність сім'ї та громадських організацій 

d. вплив природного середовища. 

 

85. Виховний процес можна спостерігати чи організувати на таких рівнях: 

a. соціетарний 

b. інтраперсональний 

c. інституціональний 

d. світовий 

e. соціальний 

 

86. На якому етапі виховного процесу вивчають індивідуальні особливості 

вихованця (або колективу), визначають, які риси не сформовано, а які перебувають у стадії 

зародження.  

a. на першому 

b. на другому 

c. на третьому 

d. на четвертому 

 

87. Схильність людини до відносно усталених способів дій визначається як: 

a. економічна функція  

b. репродуктивна функція  

c. реактивна функція  

 

88. Назвіть функцію, що забезпечує статусу сім'ї як повноправної виробничо-

господарської одиниці та є необхідною умовою добробуту, фізичного, морального й 

духовного розвитку усіх її членів: 

a. звичка  

b. навичка 

 

89. Основною формою колективної роботи з батьками є: 



a. педагогічні консультації   

b. класні та загальні батьківські збори   

c. відвідування учителем сім'ї учня  

 

90. Проблеми суспільного виховання вивчає: 

a. спеціальна педагогіки   

b. загальна педагогіка   

c. соціальна педагогіка 
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