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Пояснювальна записка 

Основною метою випускного екзамену з психолого-педагогічні основи 

корекційно-виховної роботи є перевірка знань та умінь студентів. 

Випускник повинен володіти такими компетентностями: 

– здатність до застосування набутих знань гуманістичних теорій та 

концепцій щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

– здатність до інформаційно-просвітницької діяльності з питань організації 

надання корекційно-розвиткової підтримки дітям з особливими освітніми 

потребами; 

– здатність застосовувати набуті знання та практичні навички для аналізу 

принципів, змісту, методів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової, 

навчальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах 

спеціальної освіти та закладах дошкільної, загальної середньої освіти з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням; 

– здатність застосовувати сучасні педагогічні технології спеціальної та 

інклюзивної освіти з урахуванням порушень психофізичного розвитку, 

індивідуальних та вікових особливостей дітей з особливими освітніми потребами; 

– вміння здійснювати планування корекційно-педагогічного та виховного 

процесу та визначати умови його практичної реалізації в закладах спеціальної 

освіти та дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням; 

– здатність до застосування знань про особливості психічного розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами в умовах її навчання та виховання з 

метою забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції; 

– здатність оцінити структуру дефекту, клініко-фізіологічні особливості і 

закономірності психофізичного розвитку дітей з мовленнєвими, сенсорним та 

інтелектуальними порушеннями та потенційні можливості їхнього розвитку;  

– здатність виконувати корекційно-розвиткову роботу з профілактики та 

подолання порушень психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами у освітньому процесі закладів спеціальної освіти та закладів 

дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням; 

– здатність постійно підвищувати власний професійний рівень, педагогічну 

майстерність, продумано й виважено будувати процес корекційно-педагогічного 

спілкування. 

 

Програмні результати навчання: 

– знання основ спеціальних методичних знань і вмінь, необхідних для 

активної виробничо-професійної та суспільної діяльності майбутніх фахівців 

спеціальної освіти; 



– знання теоретичних засад про види психофізичних порушень та їх вплив 

на психічний розвиток дитини;  

– володіння сучасними методами і технологіями психодіагностичної, 

психокорекційної, психотерапевтичної роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах освітнього процесу; 

– знання теоретичних та методичних засад щодо організації корекційно-

розвиткової роботи в освітніх закладах для дітей з особливими освітніми 

потребами. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь студентів 

Сума 

балів за 

тестові 

завдання 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою для 

комплексного 

кваліфікаційного 

іспиту  

Характеристика відповідей 

студента 

90-100 А відмінно  

Обсяг правильно розв’язаних завдань 

становить 90-100 %. Студент володіє 

уміннями і навичками розв’язування 

складних, нестандартних тестових 

завдань як обов’язкового так і 

підвищеного рівнів, демонструє 

розуміння змісту навчального 

матеріалу, розв’язує завдання 

правильно, обґрунтовано і 

раціонально.  

82-89 В дуже добре  

Обсяг правильно розв’язаних завдань 

становить понад 82-89 %. У 

розв’язаних тестових завданнях 

зустрічаються окремі неточності і 

незначні помилки, які суттєво не 

впливають на правильність відповіді. 

74-81 С добре 

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 74-81 %. Студент добре 

володіє уміннями і навичками 

розв’язування нескладних тестових 

завдань, демонструє розуміння 

змісту навчального матеріалу, знає 

властивості понять і вміє 

обґрунтовувати їх істинність, вміє 

логічно мислити, робити правильні 

умовиводи і судження. 

64-73 D достатньо 

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 64-73 %. Студент 

задовільно володіє уміннями і 

навичками розв’язування нескладних 

тестових завдань. У відповідях на 

запитання тесту студентом 

допускаються несуттєві недоліки та 

помилки. 



60-63 Е  задовільно 

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 60-63 %. Відповіді на 

питання тесту носять фрагментарний 

характер, свідчать, що студент 

відтворює знання поверхово, на рівні 

запам’ятовування, не вміє 

застосовувати їх в змінених умовах, 

міркує шаблонно. 

35-59 FX незадовільно  

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 35-59 %. У студента 

відсутні просторова уява, знання, 

вміння і навички для розв’язування 

поставлених завдань. 

0-34 F незадовільно  

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить менше 34 %. Студент не 

усвідомлює змісту запитань тесту, 

його відповідь не має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання або відсутня 

зовсім, не вміє міркувати. 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Тестові запитання від 1 до 100 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 

лише одна правильна. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді (а, б, в, г) 

та позначити її в бланку відповіді біля номера завдання.  

Загальна оцінка за тестові запитання оцінюється за шкалою від 0 до 100 

балів, де кожна правильна відповідь становить 1 бал. Загальний бал оцінювання 

рівня знань студента вираховується згідно кількості правильних відповідей.  

 



ЗМІСТ ВИПУСКНОГО ІСПИТУ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ  

КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Психолого-педагогічні умови корекційно-виховної роботи. 

Сутність та специфіка корекційно-виховної роботи. Історія становлення 

корекційно-виховної роботи в школі. Напрямки та психолого-педагогічні умови 

корекційно-виховної роботи. 

 

Суть, мета і завдання превентивного виховання. Використання гри у 

підготовці дитини до шкільного навчання. 

Зміст, форми, методи і значення превентивного виховання в роботі з дітьми 

з особливими освітніми потребами. Використання гри у підготовці дитини до 

шкільного навчання 

 

Корекційно-виховна роботи зі школярами з труднощами у поведінці. 

Сутність девіантної поведінки та причини її виникнення у дітей з 

особливими освітніми потребами. Особливості проявів девіантної поведінки. 

Значення сім’ї і проблема дітей з труднощами у поведінці. Особливості 

формування позитивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку з 

особливими освітніми потребами. 

 

Корекційно-виховна робота зі школярами з порушеннями зору. 

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний 

розвиток школярів з порушеннями зору. Методи корекційно-виховної роботи 

педагога з дітьми з порушенням зору. 

  

Корекційно-виховна робота зі школярами з порушеннями слуху. 

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний 

розвиток школярів з порушеннями слуху. 

Методи організації корекційно-виховної роботи у навчанні дітей з 



порушеннями слуху. Доцільність пропедевтичної (підготовчої) роботи у навчанні 

з дітьми із порушеннями слуху. Вправи, які можна використати у корекційно-

розвитковій роботі з дітьми молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. 

 

Корекційно-виховна робота з школярами із затримкою психічного 

розвитку. 

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний 

розвиток школярів із затримкою психічного розвитку. Методи організації 

діяльності вихованців з порушеннями інтелекту. Формування особистісних 

стосунків дитини із затримкою психічного розвитку з найближчими людьми. 

Спеціальне корекційне виховання дітей із затримкою психічного розвитку з 

ознаками гіпердинамічного синдрому. Корекційно-виховна робота з дітьми із 

виявленням психічного інфантилізму. Корекційно-виховна робота з дітьми із 

виявленням гармонійного інфантилізму. Корекційно-виховна робота з дітьми із 

затримкою психічного розвитку, що виникла внаслідок тривалого захворювання 

дитини на хронічні недуги. Загальні рекомендації виховання дітей із затримкою 

психічного розвитку. 

  

Корекційно-виховна робота зі школярами з розумовою відсталістю. 

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний 

розвиток школярів з розумовою відсталістю. Методи особистісного розвитку 

розумово відсталих молодших школярів. Спеціальне корекційне виховання дітей з 

розумовою відсталістю. Корекційно-виховна робота спрямована на психічний 

розвиток дітей з розумовою відсталістю. 

 

Корекційно-виховна робота зі школярами з мовленнєвими 

порушеннями. 

Особливості корекційно-виховної роботи спрямованої на особистісний 

розвиток школярів з мовленнєвими порушеннями. Методи особистісного 

розвитку школярів з мовленнєвими порушеннями. Спеціальне корекційне 

виховання дітей з мовленнєвими порушеннями.  
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