
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київського університет імені 

Бориса Грінченка  

 

Кафедри спеціальної 

інклюзивної освіти 

Скрипник Тетяна Вікторівна, професор 

кафедри спеціальної психології, 

корекційної та Інклюзивної освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

«Підготовка дитини та 

освітнього середовища до 

інклюзивного навчання» 

Модуль І. Підготовка дитини  

до процесу інклюзивного навчання; 

Модуль ІІ. Підготовка освітнього 

середовища  

до процесу інклюзивного навчання 

Курс  ІІІ 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта   

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 

 

3 академічні години 

Максимальна кількість балів 

 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 

 

 

За перше завдання – мах 10 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, з 

наявною аргументацію і власною 

позицією студента щодо розглядуваного 

питання 

За друге завдання – мах 15 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, аналіз 

проблемного питання, виокремлення  

головного, загального та специфічного, 

логічність та обґрунтованість. 

За третя завдання – мах 15 балів. У 

відповіді студента оцінюється 

орієнтація на знання з курсу,  

обґрунтованість відповіді з опорою на 

теоретичні знання курсу  

та творчий підхід до розв’язання завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

Орієнтовний перелік питань для 

підготовки до екзамену 



 Питання репродуктивного  характеру: 

1. Дайте відповідь на питання: Які Ви 

знаєте системи критеріїв готовності 

дитини з ООП до навчання з закладі 

загальної середньої освіти? 

2. Представте діагностичний 

інструментарій для дослідження дітей 

з ООП у контексті інклюзивного 

навчання 

3. Дайте відповідь на питання: Чим 

вирізняються процеси моніторингу та 

оцінювання? У якій послідовності 

вони застосовуються в процесі 

інклюзивного навчання дитини з 

ООП?  

4. Дайте відповідь на питання: Які 

особливості здійснення скринінгу, 

диференційного оцінювання та 

поглибленої діагностики для дітей з 

ООП? 

5. Назвіть етапи сенсо-моторного 

розвитку (за Джин Айрес). 

6. Назвіть прийоми послідовної 

(поетапної) нормалізації 

психофізіологічного стану дитини з 

ООП. Зазначте, хто має здійснювати ці 

прийоми. 

7. Назвіть зміст роботи фахівців та 

батьків в плані соціально-емоційного 

розвитку дитини з ООП. 

8. Розкрийте вираз «сильні сторони 

дітей з ООП». 

9. Розкрийте вираз «потреби дітей з 

ООП». 

10. Дайте відповідь на питання: У чому 

полягають особливості проведення 

діагностики та відстеження динаміки 

навчання і розвитку дітей з ООП. 

11. Розкрийте особливості когнітивного 

розвитку дітей з ООП та формування у 

них навчальних навичок. 

12. Подайте перелік головних якостей, 

які складають соціально-емоційну 

сферу дітей. Які з цих якостей 

особливо важливі у плані підготовки 



дитини з ООП до інклюзивного 

освітнього процесу.  

13. Дайте відповідь на питання – що 

таке інклюзивне освітнє середовище і 

чим воно вирізняється від звичайного 

освітнього середовища? 

14. Представте структуру технології 

«Класний менеджмент».  

15. Конкретизуйте зміст вислову 

«предметно-просторові ресурси 

освітнього середовища». 

16. Конкретизуйте зміст вислову 

«організаційно-смислові ресурси 

освітнього середовища». 

17. Конкретизуйте зміст вислову 

«соціально-психологічні ресурси 

освітнього середовища». 

18. Дайте відповідь на питання, чим 

вирізняються між собою мульти- та 

міждисциплінарна команди. Свою 

відповідь проілюструйте прикладами. 

19. Дайте відповідь на питання: Що таке 

SMART-цілі і чим вони вирізняються 

від типових навчальних цілей? 

20. Представте послідовні етапи роботи 

команди супроводу дитини з ООП у 

закладі дошкільної освіти. 

21. Представте послідовні етапи роботи 

команди супроводу дитини з ООП у 

закладі загальної середньої освіти. 

22. Розкрийте питання, які особливості 

комунікативно-мовленнєвого розвитку 

дитини з ООП характеризують її 

готовність до освітнього процесу в 

інклюзивному класі? 

23. Розкрийте питання, які особливості 

психофізичного розвитку дитини з 

ООП характеризують її готовність до 

освітнього процесу в інклюзивному 

класі? 

24. Розкрийте питання, які особливості 

соціально-емоційного дитини з ООП 

характеризують її готовність до 

освітнього процесу в інклюзивному 

класі? 



25. Дайте відповідь на питання, з яких 

частин складається комплексний 

висновок щодо дитини з ООП, який 

розробляють фахівці ІРЦ? 

26. Дайте відповідь на питання: які 

рекомендації подають педагогам 

закладів освіти фахівці ІРЦ? Які з цих 

рекомендацій педагоги можуть 

переглядати і приймати самостійні 

рішення? 

27. Представте перелік складнощів, з 

якими стикаються родини дітей з ООП 

в Україні. Яким є успішний сценарій 

розвитку дитини з ООП? 

28. Напишіть етапи соціального 

розвитку (за підходом DIR/Floortime). 

29. Дайте відповідь на питання, у чому 

цінність документу «Індивідуальна 

програма розвитку» для ефективного 

супроводу дитини з ООП у закладі 

освіти. 

30. Напишіть умови, які дадуть змогу 

зменшити стресогенні чинники для 

дітей з ООП у закладі освіти.  

 

Питання аналітичного характеру: 

1. Дайте відповідь на питання: Що, на 

Вашу думку, має бути головним у 

визначенні готовності дитини з ООП 

до інклюзивного навчання? 

Обґрунтуйте свою думку у контексті 

ефективності освітнього процесу для 

такої дитини. 

2. Дайте відповідь на питання: Який сенс 

визначення сильних сторін дитини з 

ООП та її потреб у контексті роботи 

команди супроводу? Обґрунтуйте 

свою думку. 

3. Дайте відповідь на питання: Чому 

необхідно звертати увагу на 

психофізіологічний й психоемоційний 

стан дитини й уміти гармонізувати 

його (у контексті дієвої допомоги 

дітям з ООП)? Назвіть три аргументи 

на користь такого підходу. 



4. Обґрунтуйте, чому перші два етапи 

сенсо-моторного розвитку (за 

Дж.Айрес) зумовлюють увесь 

наступний розвиток. Конкретизуйте 

відповідь щодо трьох напрямів 

розвитку: 1) фізичного, 2) соціально-

емоційного, 3) когнітивного. 

5.  Визначте місце такої роботи, як 

формування соціальних ролей у 

дитини з ООП у контексті її 

соціально-емоційного розвитку. 

6. За прикладами з художніх фільмів та 

художніх книг розкрийте ідею 

інтелектуального й особистісного 

розвитку дітей з ООП і тих умов, які 

цьому сприяли.  

7. Дайте відповідь на питання: чому 

необхідним є партнерство між 

фахівцями і батьками для успішного 

освітнього процесу дитини з ООП. 

Наведіть 5 аргументів для 

підтвердження правильності свого 

судження.  

8. Розробіть алгоритм визначення 

актуальних потреб для дітей з ООП. 

9. Розкрийте системний підхід щодо 

узгодженої взаємодії фахівців і 

батьків, давши відповідь на такі 

питання: як фахівці можуть 

стимулювати батьків до співпраці? Як 

батьки можуть впливати на успішність 

освітнього процесу дитини? Який 

спільний зміст роботи здійснюють 

фахівці та батьки дитини з ООП?  

10. Змоделюйте умови, за якими дитина з 

ООП (наприклад, з синдромом 

гіперактивності та дефіциту уваги) 

буде набувати досвід позитивної 

взаємодії з однолітками у закладі 

освіти. 

11. Розробіть алгоритм, за яким у дитини 

з ООП (наприклад, з РАС) можна 

сформувати здатність до освітньої 

діяльності у закладі дошкільної освіти. 

12.  Розробіть алгоритм, за яким у дитини 



з ООП (наприклад, з РАС) можна 

сформувати здатність до освітньої 

діяльності у закладі загальної 

середньої освіти. 

13. Конкретизуйте, як інклюзивне освітнє 

середовище може задовольняти 

особливі освітні потреби учнів. 

Наведіть 4 приклади. 

14. Надайте своє тлумачення фрази 

«продумане оформлення освітнього 

середовища». Свою відповідь 

проілюструйте прикладами. 

15. Представте свої міркування на тему: 

«Як засобами класного менеджменту 

можна розвинути соціальні якості 

дітей з ООП та їхніх нормотипових 

однолітків». 

16. Наведіть 4 приклади того, як особлива 

позиція вчителя та діяльність, яку він 

активізує, можуть створювати 

атмосферу довіри і взаємопідтримки у 

класі. 

17. Надайте три приклади того, як 

засобами класного менеджменту 

можна розвивати в учнів самостійність 

і відповідальність. 

18.  Дайте відповідь на питання: чим 

традиційна робота вчителя-логопеда 

вирізняється від його роботи у складі 

міждисциплінарної команди. 

Проілюструйте свою відповідь 

прикладами. 

19. Що можна відповісти противникам 

інклюзивного навчання на їхню фразу: 

«Педагоги інклюзивних класів і так 

важко працюють, а ви їм що хочете 

нав’язати командну роботу!». 

20. Напишіть 4-5 моментів з освітнього 

процесу, у яких може виявлятися 

співпраця фахівців та батьків. 

21. Представте методи і засоби 

моніторингового процесу і детально 

пропишіть роль вчителя-логопеда у 

реалізації цих методів та застосуванні 

цих засобів. 



22. Прокоментуйте вираз «етапи 

досягнення «SMART-цілей». Якими 

можуть бути ці етапи і від чого це 

залежить? 

23. Розкрийте поняття «додаткові освітні 

послуги». Чим будуть принципово 

вирізнятися додаткові освітні послуги 

вчителя-логопеда, коли він є 

учасником команди супроводу дитини 

з ООП? 

24.  Дайте відповідь на питання: який 

внесок у портфоліо учня з ООП може 

зробити вчитель-логопед? Наведіть 3-

4 прикладів цього внеску. 

25. Обґрунтуйте логіку, яку мають стадії 

соціального розвитку (за 

DIR/Floortime). 

26. Обґрунтуйте, чому за наявності 

міждисциплінарної команди 

супроводу виграють усі учасники 

освітнього процесу: 1) вчитель, 2) 

асистент вчителя, 3) психолог і 

вчитель-логопед, 4) дитина з ООП, 5) 

діти з нормотиповим розвитком, 6) 

батьки дітей. 

27. Дайте відповідь на питання: Яким 

чином співпрацюють батьки дітей з 

ООП та фахівці у напрямі досягнення 

сенсорної інтеграції у цих дітей. У 

відповіді представте конкретні ідеї, 

методи та умови їх здійснення.  

28. Проаналізуйте наявну структуру ІПР і 

напишіть власні пропозиції, як її 

можна було б удосконалити, щоб 

покращилася комунікація між 

учасниками команди супроводу. 

29. Розкрийте роль нормотипових дітей 

щодо полегшення періоду звикання 

дитини з ООП до закладу освіти. У 

відповіді представте приклади. 

30. Розкрийте поняття «середовище з 

найменшими обмеженнями». 

Розпишіть детально, хто і що саме має 

зробити, щоб для дитини з ООП це 

середовище було саме таким. 



 


