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Спеціальність (спеціалізація) 016 Спеціальна освіта  

Форма проведення: 
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Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання завдань 

За перше тестове завдання (репродуктивне) –  

max 10 балів за правильну розгорнуту відповідь. 

За друге завдання (аналітичне) – max 10 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, з наявною 

аргументацію і власною позицією щодо змісту 

питання. 

За третє завдання (практичне) – max 20 балів за 

за правильну, розгорнуту відповідь, яка на 

достатньо високому рівні презентує сформованість 

у студента професійних компетентностей у сфері 

навчання, виховання і розвитку дітей з 

особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: Питання репродуктивного і аналітичного  

характеру 

1. Охарактеризуйте статті Закону України «Про 

освіту» (2017 р.), які стосуються надання освітніх 

послуг дітям з особливими освітніми потребами, 

та їх значення для розвитку вітчизняної 

інклюзивної освіти. 

2. Проаналізуйте нові поняття, які визначено у 

Законі України «Про освіту» (2017 р.) і які 

стосуються інклюзивного навчання.  

3. Які аргументи висловлюють прихильники і 

противники освітньої інтеграції? 

4. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку 

інклюзивної освіти в Україні. Проаналізуйте 



українське законодавство щодо забезпечення 

інклюзивного навчання дітей дошкільного і 

шкільного віку з особливими освітніми потребами. 

5. Проаналізуйте концепцію нормалізації та 

теорію включення як підґрунтя для забезпечення 

рівних шансів для всіх дітей. 

6. Охарактеризуйте вимоги до навчально-

методичного забезпечення інклюзивного навчання 

учнів з особливими освітніми потребами. 

Розкрийте технологію розроблення індивідуальної 

програми розвитку учня класу з інклюзивною 

формою навчання. 

7. Проаналізуйте медичну та соціальну модель 

інвалідності. Визначте основні характеристики 

соціально-інклюзивної моделі в освіті. 

8. Охарактеризуйте інклюзивну освіту осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку в 

освітологічному контексті та визначте її місце в 

освітній системі України. 

9. Проаналізуйте сучасні проблеми 

інклюзивного навчання та виховання осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку в Україні. 

10. Проаналізуйте досвід впровадження 

інклюзивної освіти в різних країнах. 

Охарактеризуйте значення вивчення зарубіжного 

досвіду для розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

11. Охарактеризуйте національне законодавство у 

сфері освіти дітей з особливими освітніми 

потребами. Проаналізуйте українське 

законодавство щодо забезпечення рівного доступу 

дітям з психофізичними порушеннями до якісної 

освіти. 

12. Охарактеризуйте особливості навчально-

виховної роботи в закладі освіти з інклюзивною 

формою навчання. 

13. Проаналізуйте переваги інклюзивної освіти 

для всіх учасників навчально-виховного процесу: 

дітей з особливими потребами та їхніх однолітків, 

батьків дітей з особливими потребами, педагогів, 

керівників навчальних закладів, інших членів 

місцевих громад, суспільства в цілому. 

14. Охарактеризуйте основні бар’єри на шляху 

впровадження інклюзивної освіти: фізичні, 

інформаційні, інституційні, ментальні. 

15. Охарактеризуйте цінності інклюзивної освіти. 



Визначте роль школи в просуванні інклюзивних 

цінностей. 

16. Дайте порівняльну характеристику 

інклюзивного та інтегрованого навчання за такими 

критеріями: форма організації освітнього процесу, 

зміст освіти, освітні результати, взаємодія і 

комунікація дітей. 

17. Дайте порівняльну характеристику 

інклюзивного та інтегрованого навчання за такими 

критеріями: зміст освіти, умови і можливості 

реалізації соціальної функції освіти, використання 

потенціалу батьків, суть освіти. 

18. Охарактеризуйте структуру індивідуальної 

програми розвитку дитини. 

19. Охарактеризуйте поняття «професійне 

співробітництво міждисциплінарної команди 

спеціалістів в інклюзивному середовищі». 

Визначте напрями міждисциплінарного супроводу 

дітей з особливими потребами в закладі з 

інклюзивною формою навчання. 

20. Охарактеризуйте особливості роботи фахівця 

зі спеціальної освіти в інклюзивних закладах 

освіти. 

21. Поясніть порядок оформлення дитини з 

особливими освітніми потребами до інклюзивного 

закладу освіти. 

22. проаналізуйте роль психолого-педагогічного 

супроводу для забезпечення індивідуальної 

освітньої траєкторії дитини з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному закладі 

освіти. 

23. Проаналізуйте основні підходи до 

застосування концепції універсального дизайну у 

навчанні.  

24. Охарактеризуйте  психолого-педагогічні та 

корекційно-розвиткові послуги   у системі 

психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному 

освітньому просторі. 

25. Визначте склад та функції команди 

психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

26. Охарактеризуйте ґенезу становлення і 

розвитку інклюзивної педагогіки в Україні як 



галузі педагогічного знання скрізь призму 

розвитку освіти для дітей з особливими потребами 

за кордоном і в Україні. 

27. Проаналізуйте періодизацію процесу розвитку 

інклюзивної педагогіки як науки про навчання і 

виховання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітньому просторі. Дайте 

коротку змістову характеристику періодів 

становлення і розвитку інклюзивної педагогіки. 

28. Розкрийте предмет, мету і завдання 

інклюзивної педагогіки. Охарактеризуйте 

понятійно-категоріальний апарат інклюзивної 

педагогіки.  

29. Охарактеризуйте концептуальні засади 

організації процесу оцінювання. Розкрийте суть 

зміни існуючої системи оцінки спеціальних 

освітніх потреб у контексті переходу від медичної 

до соціально-інклюзивної моделі в освіті. 

30. Розкрийте типи оцінювання розвитку дитини  

за рівнем його реалізації: первинний і 

комплексний; за сферами розвитку: 

психологічний, емоційний, логопедичний. 

31. Охарактеризуйте методики реалізації 

первинного оцінювання на рівні закладу освіти.  

32. Дайте загальну характеристику діяльності 

Інклюзивно-ресурсних центрів щодо здійснення 

оцінки особливих потреб дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

33. Охарактеризуйте сучасні проблеми 

інклюзивного навчання та шляхи їх вирішення. 

34. Розкрийте основні завдання та роль асистента 

вчителя; функції асистента вчителя: організаційні, 

навчально-розвивальні, діагностичні, 

прогностичні, консультативні. Визначте 

компетентності асистента вчителя: знання, уміння, 

особистісні характеристики.  

35. Проаналізуйте роль асистента вчителя у 

забезпеченні  особливих освітніх потреб учнів. 

Порівняйте обов’язки учителя та асистента 

вчителя.  

36. проаналізуйте роль спеціального педагога у 

забезпеченні  особливих освітніх потреб учнів. 

Порівняйте обов’язки спеціального педагога та 

асистента вчителя. 



 

 


