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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Інклюзивна освіта» 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університету 

імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Федоренко Оксана Филимонівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Курс  3 

Спеціальність(спеціалізація) «Математика» 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Тестування на платформі Moodle 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20083 

 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання завдань 
Тест складається із 31 питання. З них: 30 – тестові питання; 1- 

практико-орієнтоване есе. 

Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється в 1 

бал  (max – 30 балів). 

Правильна відповідь на практико-орієнтоване есе  - max 10 балів 

за правильну, розгорнуту відповідь, яка на достатньо 

високому рівні презентує сформованість у студента 

професійних компетентностей у сфері інклюзивної освіти.  

Орієнтовний перелік 

питань: 

Тестові питання: 

1. Основні міжнародні документи ООН у сфері 

інклюзивної освіти з позиції забезпечення прав 

людини. 

2. Роль Саламанської декларації для розвитку 

інклюзивної освіти  

3. Визначення поняття «інклюзивне навчання».  

4. Визначення поняття «інклюзивне освітнє 

середовище».  

5. Визначення поняття «особа з особливими освітніми 

потребами».  

6. Визначення поняття «універсальний дизайн у сфері 

освіти».  

7. Мета створення Інклюзивно-ресурсниих центрів 

(ІРЦ) в Україні. 

8. Мета створення команди психолого-педагогічного 

супроводу дитини з ООП у закладі загальної освіти.  

9. Склад команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з ООП у закладі загальної освіти. 

10. Розроблення індивідуальної програми розвитку 

(ІПР) учня з особливими освітніми потребами.  

11. Завдання та функції фахівців Інклюзивно-

ресурсниих центрів (ІРЦ).  

12. Переваги інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами, їхніх батьків та 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20083


інших учасників освітнього процесу.  

13. Переваги інклюзивного навчання для суспільства.  

14. Основні етапи для організації інклюзивного 

навчання у закладі освіти.  

15. Пріоритети вибору SMART-цілей під час 

розроблення ІПР.  

16. Завдання та функції команди психолого-

педагогічного супроводу. 

17. Асистент учителя як учасник освітнього процесу під 

час інклюзивного навчання.  

18. Асистент дитини як учасник освітнього процесу під 

час інклюзивного навчання.   

19. Участь батьків дитини з ООП в освітньому процесі 

під час інклюзивного навчання.  

20. Переваги та виклики спільного викладання. 

21. Сутність та основні принципи міжнародної 

класифікації функціонування (МКФ). 

22. Основні принципи універсального дизайну у 

навчанні.  

23. Адаптації та модифікації під час інклюзивного 

навчання учнів з ООП 

24.  Оцінювання учнів з особливими освітніми 

потребами.  

Питання практичного характеру: 

1. Проаналізуйте педагогічну ситуацію. Наведіть 

можливі способи її вирішення та обґрунтуйте свою 

думку (педагогічна ситуація буде надана на 

екзамені). 

2. Розробіть методичні рекомендації (5 тез) для вчителя 

математики  під час інклюзивного навчання. 

 

Екзаменатор ___________ 

(підпис) 

 

Завідувач 

кафедри________________ 

(підпис) 

Федоренко Оксана Филимонівна 

 

 

Мартинчук Олена Валеріївна 

 


