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Спеціальність(спеціалізація) Комп’ютерні науки. Програмування /інтернет речей  

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання завдань 

За перше завдання (репродуктивного характеру) – max 10 

балів за правильну відповідь, яка демонструє знання і 

розуміння теоретичного матеріалу.  

За друге завдання (аналітичне) – max 10 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, з наявним аналізом та 

аргументацією власної позиції щодо змісту питання.  

За третє завдання (практичне) – max 20 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, яка на достатньо 

високому рівні презентує сформованість у студента 

професійних компетентностей у сфері навчання, виховання 

і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного освітнього середовища.  

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: Питання репродуктивного охарактеру 

1. Назвіть основні міжнародні документи ООН у сфері 

інклюзивної освіти з позиції забезпечення прав 

людини. 

2. Дайте визначення поняття «інклюзивне навчання».  

3. Дайте визначення поняття «інклюзивне освітнє 

середовище».  

4. Дайте визначення поняття «особа з особливими 

освітніми потребами».  

5. Дайте визначення поняття «універсальний дизайн у 

сфері освіти».  

6. Охарактеризуйте мету створення Інклюзивно-

ресурсниих центрів (ІРЦ) в Україні. 

7. Охарактеризуйте мету створення команди 

психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП 

у закладі загальної освіти.  

8. Визначте склад учасників команди психолого-

педагогічного супроводу дитини з ООП у закладі 

загальної освіти. 

9. Охарактеризуйте мету розроблення індивідуальної 

програми розвитку (ІПР) учня з особливими 

освітніми потребами.  

10. Розкрийте роль громадських організацій та 



батьківських об’єднань у розвитку інклюзивної 

освіти.  

11. Розкрийте роль мережі інклюзивно-ресурсних 

центрів у наданні якісних освітніх послуг дітям з 

особливими освітніми потребами.  

12. Назвіть основні завдання та функції фахівців 

Інклюзивно-ресурсниих центрів (ІРЦ).  

13. Розкрийте переваги інклюзивного навчання для 

дітей з особливими освітніми потребами, їхніх 

батьків та інших учасників освітнього процесу.  

14. Розкрийте переваги інклюзивного навчання для 

суспільства.  

15. Розкрийте модель партнерських відносин між 

закладом загальної середньої освіти та іншими 

закладами й установами з метою організації 

інклюзивного освітнього середовища.  

16. Назвіть бар’єри, що можуть виникнути на шляху 

поширення інклюзивного навчання (спираючись на 

звіт експертів у всесвітній доповіді 2011 року). 

17. Розкрийте основні етапи для організації 

інклюзивного навчання у закладі освіти.  

18. Назвіть шляхи подолання чи попередження 

можливих бар’єрів у закладі освіти на шляху до 

запровадження інклюзивного навчання. 

19. Розкрийте поняття архітектурної доступності 

закладу освіти.  

20. Охарактеризуйте технологію SMART-цілей під час 

розроблення ІПР.  

21. Розкрийте основні завдання та функції команди 

психолого-педагогічного супроводу. 

22. Розкрийте участь асистента вчителя як учасника 

освітнього процесу під час інклюзивного навчання.  

23. Визначте участь батьків дитини з ООП як учасників 

освітнього процесу під час інклюзивного навчання.  

24. Розкрийте основні моделі діяльності асистента 

вчителя під час інклюзивного навчання.  

25. Визначте основні форми спільного викладання.  

26. Охарактеризуйте сутність та основні принципи 

міжнародної класифікації функціонування (МКФ). 

27. Розкрийте основні принципи універсального 

дизайну у навчанні.  

28. Розкрийте роль адаптацій та модифікацій для 

подолання обмеження участі у навчанні учнів з 

особливими освітніми потребами.  

29. Охарактеризуйте основні види адаптацій та 

модифікацій, що можуть бути застосовані під час 

інклюзивного навчання на уроках інформатики. 

30. Розкрийте психолого-педагогічні аспекти 

оцінювання учнів з особливими освітніми 

потребами.  

 

Питання аналітичногохарактеру 

1. Проаналізуйте роль Саламанської декларації для 

розвитку інклюзивної освіти.  



2. Порівняйте основні концепції інклюзивної освіти у 

документах ЮНЕСКО, Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), Світового банку, а також Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).  

3. Порівняйте поняття «інтеграція» та «інклюзія». 

4. Проаналізуйте визначення «особи з інвалідністю», 

що подано в Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю. 

5. Проаналізуйте підходи до розуміння інвалідності з 

позиції медичної та соціальної моделі. 

6. Проаналізуйте основні міжнародні 

документи ООН, що закріплюють право 

дітей з інвалідністю на освіту. 

7. Проаналізуйте 

законодавство України щодо 

забезпечення права осіб з інвалідністю 

та /чи  ООП на інклюзивну освіту. 

8. Проаналізуйте діяльність міжнародних 

організацій в сфері освіти, щодо 

визначення стратегічних напрямів 

розвитку (ЮНЕСКО та інші). 

9. Порівняйте становлення і розвиток 

інклюзивної освіти в Україні й Європі. 

10. Порівняйте становлення і розвиток 

інклюзивної освіти в Україні й США. 

11. Проаналізуйте проблеми інклюзивної 

освіти на сучасному етапі розвитку 

освіти в Україні. 

12. Порівняйте методи реалізації традиційного та 

формувального оцінювання.  

13. Проаналізуйте виклики, з якими зустрічається на 

практиці асистент педагога. 

14. Проаналізуйте виклики, з якими зустрічається 

вчитель інформатики під час організації 

інклюзивного навчання. 

15. Порівняйте участь асистента вчителя та асистента 

дитини як учасників освітнього процесу під час 

інклюзивного навчання.   

16. Проаналізуйте особливості підсумкового 

оцінювання результатів навчання учнів з 

особливими освітніми потребами.  

17.  Проаналізуйте роль ІКТ у навчанні дітей з 

особливими освітніми потребами. 

18.  Порівняйте значення альтернативної та додаткової 

комунікації  для учнів з ООП 

19. Проаналізуйте особливості використання 

високотехнічних комунікативних допоміжних 

пристроїв під час навчання учнів з ООП. 

20. Проаналізуйте переваги запровадження спільного 

викладання під час інклюзивного навчання. 

21. Проаналізуйте можливі виклики у запровадженні 

спільного викладання під час інклюзивного 

навчання. 

22. Проаналізуйте переваги застосування основних 



принципів універсального дизайну під час 

інклюзивного навчання. 

23. Порівняйте організацію стандартного 

(традиційного) освітнього процесу 

та інклюзивного освітнього процесу. 

24. Проаналізуйте пріоритети вибору цілей під час 

розроблення ІПР.  

25. Проаналізуйте індивідуальну програму розвитку 

(ІПР) дитини з особливими освітніми потребами як 

документ реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

26. Проаналізуйте переваги інклюзивної освіти для 

різних учасників освітнього  процесу.  

27. Порівняйте адаптації, модифікації та розумне 

пристосування. 

28. Наведіть приклад формування позитивного ставленн

я  до осіб з особливими освітніми потребами на 

основі організації інклюзивного навчання у закладі. 

29. Проаналізуйте роль доступності для забезпечення 

інклюзивної освіти  

30. Проаналізуйте, що допоможе уникнути конфліктів, 

що виникають в класі з інклюзивним навчанням.  

 

Питання практичного характеру 

1. Спроектуйте етапи соціального залучення учня з 

особливими освітніми потребами. 

2. Спроектуйте етапи навчального залучення учня з 

особливими освітніми потребами.  

3. Проаналізуйте ситуацію та правомірність дій 

адміністрації закладу, посилаючись на законодавчі 

та нормативно-правові акти (опис ситуації  буде 

надано на екзамені).  

4. Розробіть перелік з п’яти адаптацій/та чи 

модифікацій для уроків інформатики під час 

інклюзивного навчання. 

5. Розробіть  перелік з п’яти методів реалізації 

формувального оцінювання для уроків 

інформатики. 

6. Розробіть методичні рекомендації для вчителя 

інформатики  під час інклюзивного навчання. 

7. Розробіть методичні рекомендації для асистента 

вчителя  під час інклюзивного навчання на уроках 

інформатики. 

8. Визначте сильні сторони учня та труднощі на основі 

опису наданого в кейсі. Окресліть основні напрями 

роботи вчителя інформатики щодо участі та 

діяльності, зважаючи на розумні пристосування, 

адаптації та / чи модифікації й фактори 

навколишнього середовища (опис буде надано на 

екзамені).  

9. Наведіть приклад ситуації виключення особи з 

інвалідністю з освітнього процесу та проаналізуйте 

ситуацію з позиції чинного законодавства. 



 

 


