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Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Письмові завдання передбачають творчий підхід, розгорнуті 

відповіді, змістовність і логічність відповіді, демонстрацію  знань 

отриманих студентом  під час вивчення дисципліни. 

Теоретичні питання 1. Максимальна кількість балів за 

відповідь 10.  

Орієнтація на перевірку здатності студента продемонструвати 

результати навчання: знання предмету,  рівень розпізнавання, 

запам’ятовування, розуміння. 

 Аналітичні питання 2. Максимальна кількість балів за 

відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз 

проблемного питання, виділення головного, загального та 

специфічного. 

Практичні питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання практичного характеру. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Теоретичні питання 

1. Наведіть приклад міжвідомчої взаємодії у процесі впровадження 

інклюзивного навчання. 

2. Зазначте  переваги інклюзивного навчання для осіб з 

особливими освітніми потребами та інших учасників освітнього 

процесу. 

3. Розкрийте суть процесів адаптації та модифікації в освітньому 

середовищі. Обґрунтуйте, для яких категорій дітей з ООП 

доречно використовувати ці процеси.  

4. Зробіть порівняльну характеристику мульти- та 

міждисциплінарної командної взаємодії. 

5. Розкрийте суть понять «інклюзивна політика», «інклюзивна 

культура» та «інклюзивна практика». 

6. Порівняйте зміст понять «освітні послуги» та «додаткові освітні 

послуги». 

7. Змоделюйте і опишіть ситуацію мультидисциплінарної взаємодії 

у контексті інклюзивного навчання. 

8. Визначте предметно-просторової групи ресурсів середовища. 

9. Змоделюйте і опишіть ситуацію міждисциплінарної взаємодії у 



контексті інклюзивного навчання. 

10. Наведіть приклад наступності в освітньому маршруті дітей з 

ООП. 

11.  Визначте переваги командної роботи у контексті інклюзивного 

навчання.  

12. Зробіть порівняльний аналіз типових цілей стосовно розвитку 

дитини з ООП та SMART-цілей. 

13.  Розкрийте зміст вислову «нормалізація психофізіологічного 

стану дитини з ООП». 

14. Охарактеризуйте систему наочності у контексті технології 

«Класний менеджмент». 

15.  Представте структуру індивідуальної програми розвитку для 

дітей з ООП.  

16. Розкрийте сутність диференційованого підходу, охарактеризуйте 

його сутність на різних рівнях підтримки дитини з особливими 

освітніми потребами.  

17. Розкрийте переваги спільного викладання для реалізації 

інклюзивної практики. Зробіть порівняльний аналіз 

ефективності традиційного та спільного викладання в 

інклюзивному класі/ групі.     

18. Розкрийте сутність понять інклюзивна культура, практик та 

політика на рівні закладу освіти.  

 

Аналітичні питання 

1. Зробіть порівняльний аналіз різних моделей технології 

«спільного викладання». 

2. Охарактеризуйте суть технології «Класний менеджмент». 

3.  Розкрийте зміст поняття «спільне викладання» (co-teaching). 

4.  Надайте порівняльний аналіз процесу оцінювання та 

моніторингу динаміки успішного розвитку дітей з ООП. 

5.  Означте особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з 

ООП у закладах освіти. 

6.  Обґрунтуйте необхідність певних перетворень в освітньому 

середовищі з метою впровадження успішної інклюзії. 

7. Розкрийте роль координатора команди супроводу дитини з 

ООП. 

8. Розкрийте ідею змінного співвідношення між корекційно-

розвивальною роботою для дитини з ООП та навчально-

виховним процесом. 

9. Розкрийте суть партнерської взаємодії у роботі фахівців 

команди супроводу та батьків дітей з ООП. 

10. Визначте умови, за яких діти з ООП набуватимуть позитивний 

досвід перебування у колективі однолітків. 

11. Розкрийте суть процесу моніторингу та оцінювання.  

12. Розкрийте умови, необхідні для розроблення успішної 

індивідуальної програми розвитку. Обґрунтуйте доречність 

власної думки. 

13. Опишіть варіанти корекційно-розвивального обладнання. 

Зазначте призначення кожної позиції з цього обладнання. 

14. Розкрийте роль батьків у роботі команди супроводу дитини з 

ООП. 

15. Визначте складники моніторингового процесу і складіть план 

здійснення моніторингу щодо динаміки розвитку дитини - ООП. 

16. Опишіть технологію підготовки дитини з ООП до інклюзивного 

навчання. 

17. Охарактеризуйте головний документ інклюзивного навчання 

дитини «індивідуальну програму розвитку». 

18. Розкрийте сутність інклюзивного оцінювання, його відмінність 



від традиційних підходів. 

 

Практичні питання 

1. Які зміни треба здійснити у закладі дошкільної освіти у випадку, 

коли стало відомо, що з вересня вихованцем цього закладу стане 

дитина з особливими освітніми потребами?  

2. Складіть список тих проблем, з якими стикаються ініціатори 

інклюзивного навчання в закладах освіти. До кожної з цих 

проблем зазначте по два шляхи вирішення. 

3. Які умови можуть бути створені в закладі освіти без залучення 

нових ресурсів, а лише за рахунок перегрупування вже наявних? 

4. Які аргументи «за» та «проти» перебування дитини із загальним 

недорозвитком мовлення  в інклюзивній групі на відміну від 

логопедичної групи? 

5. Які аргументи «за» інклюзію можна надати батькам дітей з 

нормо типовим рівнем розвитку, які вважають, що перебування 

дитини з ООП відволікає вчительку та заважає їхнім дітям 

навчатися. 

6. Що має зробити вчитель інклюзивного класу влітку, щоб гарно 

підготуватися до освітнього процесу і створити цікаве 

розвивальне середовище для дітей? 

7. Означте, з якими ризиками може зіткнутися міждисциплінарна 

команда супроводу дітей з ООП. До кожного такого ризику 

напишіть ідею, як його запобігти. 

8. Як вчитель інклюзивного класу має перетворити освітнє 

середовище, щоб воно було розвивальним для всіх дітей? 

9. Які інклюзивні технології варто застосувати в інклюзивному 

середовищі, щоб освітній процес відбувався без перешкод для 

всіх дітей 

10. Опишіть методи, прийоми і засоби, які може застосувати 

вчитель інклюзивного класу, коли дитина почала нервувати, 

кричати, скидати шкільне приладдя з парти? 

11. Що треба зробити учасникам команди супроводу, щоб діти 

інклюзивного класу відчували себе повноцінними учасниками 

освітнього процесу? Які якості у цьому випадку у таких дітей 

будуть розвиватися. 

12. У чому, на вашу думку, полягає різниця між цими поняттями 

«адаптація» та «модифікація» навчального процесу? Наведіть 

приклади адаптацій, які здійснює педагог для дитини з 

особливими освітніми потребами, на прикладі здійснених вами 

спостережень під час педагогічної практики.   

13. На основі досвіду отриманого під педагогічної практики 

складіть перелік  бар’єрів, які заважать ефективній співпраці 

педагогів та батьків. Наведіть приклад вашого бачення 

подолання одного з бар’єрів.    

14. Розкрийте практичне застосування певних прийомів із стратегій 

спільного викладання для своєї професійної діяльності, 

використовуючи матеріал  

15. Наведіть приклади застосування принципів універсального 

дизайну в інклюзивному освітньому середовищі на прикладі 

класу або групи, в якій ви проходите педагогічну практику.    

16.Наведіть приклади застосування технології «класний 

менеджмент» на прикладі класу або групи, в якій ви проходите 

педагогічну практику.    

17.Враховуючи множинність стилів навчання, розробіть п’ять 

ключових рекомендацій для педагогів, які працюють з дітьми з 

порушеннями функцій (МКФ-ДП) вибравши одну з переліку: 



порушення слухової функції, порушення зорової функції, 

інтелектуальні порушення, порушення функцій нижніх та 

верхніх кінцівок, порушення адаптації у соціальному 

навколишньому середовищі.  

 


