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Курс  3 

Спеціальність(спеціалізація) 122 –  Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланням:  
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20085 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Тест складається з 31 питання, до яких належать: питання-

тести та питання-есе. 

В питаннях-тестах де необхідно обрати одну/кілька 

правильних відповідей. За кожну правильну відповідь на питання 

студент отримує 1 бал. 

В питаннях-тестах де необхідно знайти відповідність між 

поняттями, за кожну правильну відповідь на питання студент 

отримує 2 бали. 

В питаннях-есе необхідно надати власну ґрунтовну відповідь 

на питання 2-3 реченнями, за що студент може отримати позитивну 

оцінку (3 бали) у разі, якщо відповідь буде чіткою, вірною та 

стосуватися сутності питання. 

Таким чином, Тест включає 31 питання, з яких: 

24 питання рівня А (Прості питання) (1 бал за правильну 

відповідь); 

5 питань рівня Б (Питання середнього рівня складності) (2 

бали за правильну відповідь); 

2 питання рівня В (Складні, пошукові питання) (3 бали за 

правильну відповідь). 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

1. Дайте визначення поняття «інклюзивна освіта». 

2. Які завдання виконує інклюзивна освіта?  

3. Назвіть принципи інклюзивної освіти.   

4. Міжнародні документи ООН, які закріплюють право дітей з 

ООП на освіту.  

5. В чому полягає інноваційність Саламанської декларації як 

міжнародного документа щодо розвитку інклюзивної освіти? 

6. Які статті Закону України «Про освіту» регламентують 

право на інклюзивне навчання осіб з особливими освітніми 

потребами? 

7. Охарактеризуйте  ключові положення Закону  «Про освіту 

осіб з ООП» (IDEA)  (Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act ) у США? 

8. Назвіть громадський рух, який став ключовим у розвитку 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20085


інклюзивної освіти в Італійській Республіці? 

9. Яку роль виконують центри спеціальної освіти в Республіці 

Австрії? 

10. Які форми інклюзивної освіти функціонують для дітей з 

особливими освітніми потребами діє в Королівстві Бельгії? 

11. Які освітні проекти впроваджувались для розвитку 

інклюзивної освіти в Королівстві Нідерланди? 

12. Які установи дію у Королівстві Швеції для психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами? 

13. В чому особливість розвитку інклюзивної освіти у 

Федеративній Республіці Німеччини? 

14. Які рівні підтримки застосовуються для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами у Фінляндській Республіці? 

15. Які завдання виконує вищий рівень управління інклюзивної 

освіти? 

16. Окресліть роль Міністерства освіти і науки України у 

формуванні державної політики у сфері  інклюзивної освіти. 

17. Розкрийте роль громадських об’єднань у розвитку 

інклюзивної освіти. 

18. Дайте визначення поняттю система освіти. 

19. Які існують типи закладів дошкільної освіти для дітей з 

ООП? 

20. Назвіть типи закладів загальної середньої освіти для дітей з 

ООП. 

21. В чому полягає відмінність між спеціальної школою та 

навчально-реабілітаційним центром? 

22. Охарактеризуйте роль та функції інклюзивно-ресурсного 

центру у забезпеченні психолого-педагогічного супроводу дитини 

з ООП?.  

23. Які завдання виконує ресурсний центр підтримки 

інклюзивної освіти? 

24. Назвіть заклади (установи) освіти для дітей з ООП, які не 

перебувають в системі Міністерства освіти і науки України.  

25. Розкрийте сутність поняття «розвиток людини». 

26. Які існують етапи розвитку дитини? 

27. Назвіть зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) 

чинники розвитку дитини. 

28. Що таке сензитивний період розвитку дитини? 

29. Охарактеризуйте поняття порушення розвитку дитини. 

30. Наведіть приклади класифікацій психофізичних порушень 

розвитку. 

31. Опишіть сутність поняття «особа з особливими освітніми 

потребами»? 

32. Які існують  категорії дітей з ООП? 

33. Охарактеризуйте сутність МКФ. 

34. Опишіть компоненти МКФ. 

35. Охарактеризуйте особливості застосування МКФ-ДП в 

інклюзивній освіті. 

36. Охарактеризуйте сутність поняття «соціалізація дитини з 

ООП». 

37. Розкрийте роль сім’ї в соціалізації дитини з ООП. 

38. Охарактеризуйте сутність поняття «універсальний дизайн у 

сфері освіти». 

39. Наведіть приклади застосування принципів універсального 

дизайну в інклюзивному освітньому середовищі. 

40. Що таке допоміжні технології? Наведіть приклади. 

41. Наведіть приклади розумного пристосування в 

інклюзивному освітньому середовищі.  



42. Охарактеризуйте ресурсну кімнату як складову 

інклюзивного освітнього середовища? 

43. Охарактеризуйте основні завдання команди психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами. 

44. Хто входить до складу команди психолого-педагогічного 

супроводу? 

45. Опишіть як відбувається організація роботи команди 

психолого-педагогічного супроводу? 

46. Які функції виконує асистент вчителя в освітньому процесі? 

47. Які існують моделі спільного викладання між вчителем та 

асистентом учителя? 

48. Які обов’язки покладаються на асистента дитини під час 

інклюзивного навчання? 

49. Охарактеризуйте роль батьків у команді психолого-

педагогічного супроводу дитини. 

50. Як відбувається взаємодія між командою психолого-

педагогічного супроводу та інклюзивно-ресурсним центром? 

51. Дайте визначення поняттю «індивідуальна програма 

розвитку». 

52. Назвіть розділи індивідуальної програми розвитку. 

53. Назвіть види адаптацій освітнього процесу? 

54. Обґрунтуйте важливість моніторингу реалізації 

індивідуальної програми розвитку, перегляду та внесення змін? 

55. Дайте визначення поняття «педагогічна технологія».  

56. Опишіть технології індивідуалізації освітнього процесу. 

57. Розкрийте сутність технологій спільного викладання в 

інклюзивному класі. 
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