
ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університету імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Найда Юлія Михайлівна, старший викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти 

 

 

Програма екзамену з 

дисципліни 

«Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти» 

 

Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) Спеціальна освіта. Логопедія  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова  

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

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. Визначте мету та принципи роботи методичного кабінету  

закладу  дошкільної освіти. 

2. Назвіть  цільові та організаційні функції методичного 

кабінету. 

3. Згідно до «Примірного положення про методичний кабінет 

закладу дошкільної освіти» визначте вимоги та розділи 

наповнення методичного кабінету. 

4. Назвіть нормативно-правові документи при плануванні 

науково-методичної роботи в закладі дошкільної освіти. 

5. Перерахуйте ділову документацію, яку веде вихователь-

методист  компенсуючого закладу. 

6. Згідно посадової інструкції перерахуйте завдання і 

обов’язки вихователя-методиста. 

7. Назвіть основні масові форма методичної роботи. 

8. Назвіть індивідуальні  форми організації методичної роботи. 

9. Перерахуйте форми і види контролю доцільні для вивчення 

якості освіти в закладі. 



10. Визначте критерії оптимального функціонування 

методичної роботи 

11. Назвіть нормативно-правові документи, якими керується 

вчитель-логопед в своїй роботі. 

12. Згідно Положення про логопедичні пункти системи освіти 

,як облаштовується логопедичний пункт.  

13. Дайте приклад мовної картки, що заповнюється на кожну 

дитину під час прийому на логопедичному пункті  

14. Розкрийте зміст та специфіку організації роботи логопеда у 

поліклініці.  

15. Назвіть основні етапи первинного прийому логопедом у 

дитячій поліклініці.  

16. Проаналізуйте комплектування підгруп логопедом у дитячій 

поліклініці.  

17. Розкрийте зміст профілактичної та санітарно-просвітницької 

роботи логопеда у закладах охорони здоров’я.  

18. Розкрийте зміст організації логопедичної роботи у ДНЗ 

компенсуючого та комбінованого типу. 

19. Розкрийте зміст організації логопедичної роботи шкільного 

логопедичного пункту. 

20. Розкрийте зміст організації діагностичної роботи логопеда 

на шкільному логопункті. 

21. Розкрийте специфіку організації робочого часу та 

документації логопеда на шкільному логопункті. 

22. Розкрийте специфіку комплектування груп і підгруп 

логопедом на шкільному логопункті. 

23. Назвіть обов’язковий перелік документів відповідальність за 

формування та зберігання яких несе вчитель-логопед. 

24. Перерахуйте функції, які  виконує психолого-медико-

педагогічна консультація. 

25. Назвіть перелік обов’язкових документів, необхідних для 

психолого-педагогічного вивчення дитини. 

 

Аналітичні питання 

1. Розкрийте зміст завдань методичної служби закладу  

дошкільної освіти 

2. відносно окремих педагогів. 

3. Опишіть структуру організації методичної роботи в закладі 

дошкільної освіти. 

4. Розкрийте зміст завдань методичної служби щодо роботи з 

педагогічним колективом. 

5. Розкрите зміст комплексного, тематичного та вибіркового 

вивчення стану організації життєдіяльності дітей в закладі 

дошкільної освіти загального та компенсуючого типу. 

6. Охарактеризуйте сучасний стан проблеми логопедичної 

допомоги населенню в Україні 

7. Визначте мету та принципи роботи методичного кабінету  

закладу  дошкільної освіти. 

8. Назвіть  цільові та організаційні функції методичного 

кабінету. 

9. Розкрийте зміст завдань методичної служби закладу  

дошкільної освіти відносно окремих педагогів. 

10. Опишіть структуру організації методичної роботи в закладі 

дошкільної освіти. 

11. Розкрийте зміст завдань методичної служби щодо роботи з 



педагогічним колективом. 

12. Згідно до «Примірного положення про методичний кабінет 

закладу дошкільної освіти» визначте вимоги та розділи 

наповнення методичного кабінету. 

13. Назвіть нормативно-правові документи при плануванні 

науково-методичної роботи в закладі дошкільної освіти. 

14. Перерахуйте ділову документацію, яку веде вихователь-

методист  компенсуючого закладу. 

15. Згідно посадової інструкції перерахуйте завдання і 

обов’язки вихователя-методиста. 

16. Розкрийте зміст організації роботи вихователя-методиста, 

щодо підвищення кваліфікації та атестація педагогів  

закладу дошкільної освіти. 

17. Назвіть основні масові форма методичної роботи. 

18. Назвіть індивідуальні  форми організації методичної роботи. 

19. Розкрите зміст комплексного, тематичного та вибіркового 

вивчення стану організації життєдіяльності дітей в закладі 

дошкільної освіти загального та компенсуючого типу. 

20. Складіть алгоритм дій під час вивчення системи роботи 

педагога. 

21. Перерахуйте форми і види контролю доцільні для вивчення 

якості освіти в закладі. 

22. Визначте критерії оптимального функціонування 

методичної роботи 

23. Розкрийте поняття  передовий педагогічний досвід   

24. Опишіть як відбувається виявлення передового 

педагогічного досвіду на рівні: навчального закладу; 

районного науково-методичного центру, Інституту 

післядипломної педагогічної освіти . 

25. Розкрийте специфіку організації робочого часу та 

документації логопеда у соціально-реабілітаційному центрі. 

 

Практичні питання 

1.  Складіть алгоритм дій під час вивчення системи роботи  

педагога. 

2.   Опишіть як відбувається виявлення передового педагогічного 

досвіду на рівні:  навчального закладу;  районного науково-

методичного центру, Інституту післядипломної педагогічної 

освіти . 

3. Порівняйте роботу логопеда у ДНЗ компенсуючого типу та у 

дошкільному логопедичному пункті. 

4. Опишіть порядок комплектування дошкільних  навчальних  

закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення, згідно 

чинного законодавства. 

5. Розкрийте зміст організації роботи вихователя - методиста, 

щодо підвищення кваліфікації та атестація педагогів  закладу 

дошкільної освіти. 

6.   Розкрийте основні завдання реформування середньої освіти в 

Україні, акцентуючи увагу на впровадженні інклюзивного 

навчання в межах реформи «Нова українська школа». 

7. Визначте й охарактеризуйте основні проблеми вітчизняної 

системи освіти, які стали поштовхом для прийняття 



реформаторських рішень, запровадження національної 

реформи «Нова українська школа». 

8. Проаналізуйте зміни структури освітнього процесу, які 

відбуваються в умовах реформи «Нова українська школа» з 

особливим наголосом на інклюзивне навчання.  

9. Охарактеризуйте специфіку впровадження інклюзивного 

навчання в процесі реформування середньої освіти в Україні. 

Якими є основні виклики реформи з точки зору забезпечення 

прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну 

освіту.     

10. Розкрийте основні стратегічні напрями визначені державною 

політикою України, для запровадження інклюзивної освіти, 

використовуючи нормативні акти прийняті  Кабінетом 

міністрів України у 2017 році.    

11. Визначте основні проблеми запровадження інклюзивної 

освіти в Україні. Розкрийте виклики, які існують на рівні 

формуванні інклюзивної політики та її  запровадження на 

рівні місцевих громад. Які шляхи можна запропонувати для 

їхнього вирішення на основі рекомендації розроблених 

ЮНЕСКО «Керівні рекомендації для інклюзії: забезпечення 

доступу до освіти для всіх».     

12. Визначте ключові компетентності педагогів для успішного 

запровадження інклюзивної практики, на основі рекомендації  

розроблених  ЮНЕСКО «Керівні рекомендації для інклюзії: 

забезпечення доступу до освіти для всіх».     

13. Визначте основні проблеми запровадження інклюзивної 

освіти в Україні. Розкрийте виклики, які існують на рівні 

впровадження інклюзивної практики. Які шляхи можна 

запропонувати для їхнього вирішення на основі рекомендації 

розроблений ЮНЕСКО «Керівні рекомендації для інклюзії: 

забезпечення доступу до освіти для всіх».   

14. Проаналізуйте основні принципи визначені у Державному 

стандарті початкової освіти (2018) з огляду на реалізацію 

інклюзивної освіти як наскрізної складової державної 

освітньої політики.    

15. Визначте основні характеристики освітнього менеджменту як 

основи управління закладом освіти який впроваджує 

інклюзивну практику.   

16. Визначте та охарактеризуйте вертикаль( рівні) менеджменту 

інклюзивної політики і практики. Зазначте компетентності, 

які характеризують національний (центральний) рівень та 

рівень місцевих громад (управління освіти на рівні міст та 

територіальних громад).       

17. Визначте й проаналізуйте основні завдання інклюзивно-

ресурсних центрів, з огляду на загальні виклики 

реформування освітньої системи України.  

18. Визначте взаємозв’язки установ й організацій, які здійснюють 

управління діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.      

19. Проаналізуйте повноваження інклюзивно-ресурсних центрів 

щодо підтримки інклюзивної практики на рівні закладу 

загальної освіти (дошкілля, початкова та базова школа).  

20. Визначте основні напрями за якими планується діяльність 

інклюзивно-ресурсних центрів, яким чином це сприяє 

впровадженню реформи середньої освіти в Україні.  

21. Здійсніть порівняльний аналіз основних задавань інклюзивно-

ресурсних центрів та вимог щодо підтримки інклюзивної 

практики на рівні закладу загальної освіти (дошкілля, 



початкова й базова школа) визначених документом ЮНЕСКО 

«Керівні рекомендації для інклюзії: забезпечення доступу до 

освіти для всіх».       

 


