
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка  

 

Кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Скрипник Тетяна Вікторівна, професор кафедри 

спеціальної психології, корекційної та 

Інклюзивної освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

«Оцінка розвитку та особливих 

освітніх потреб дітей з  

психофізичними порушеннями» 

Змістовий модуль 1 Методи визначення 

особливих освітніх потреб дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку; 

Змістовий модуль 2. Розроблення та провадження 

програми підтримки дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку з урахуванням їхніх 

особливих освітніх потреб   

Курс  5 

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. Назвіть підстави правового та методичного 

забезпечення процесу визначення особливих 

освітніх потреб в учнів з психофізичними 

порушеннями. 

2. Подайте характеристики діагностичних 

методик, призначених для визначення ООП. 



3. Представте структуру комплексного висновку 

щодо стану розвитку дитини з 

психофізичними порушеннями.. 

4. Представте шляхи забезпечення ООП дітей з 

психофізичними порушеннями у закладі 

освіти. 

5. Назвіть підстави для перегляду ООП в учнів з 

психофізичними порушеннями. Представте 

роль учасників команди супроводу у цьому 

процесі. 

6. Назвіть групи, до яких можна класифікувати 

особливі освітні потреби.  

7. Назвіть додаткові методики, за якими варто 

діагностувати ООП у дітей. 

8. Дайте характеристику методики РЕР-3 у 

контексті здійснення комплексного 

обстеження дитини з розладами аутистичного 

спектра. 

9. Представте методику Leiter-3 у контексті 

здійснення фахівцями ІРЦ комплексного 

обстеження дітей. 

10. Розкрийте умови проведення діагностики з 

дітьми з ООП. 

11. Розкрийте вимоги до фахівця, який здійснює 

оцінювання. 

12. Особливості співпраці спеціалістів ІРЦ з 

командою супроводу дитини з ООП у закладі 

освіти. 

13. Розкрийте зміст виразу «розбудова 

відповідного освітнього середовища у закладі 

освіти». 

14. Розкрийте особливості оформлення висновку 

ІРЦ. 

15.  Деталізуйте участь батьків у розробленні 

комплексного висновку ІРЦ.  

16. Розкрийте  суть моніторингу динаміки 

розвитку дитини з ООП задля визначення 

ефективності у задоволенні її потреб. 

17. Розкрийте роль портфоліо у процесі 

задоволення особливих освітніх потреб дітей 

у закладах освіти. 

18. Розкрийте умови перегляду ООП у дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. 

19. Розкрийте алгоритм визначення  актуальних 

потреб дітей з ООП у закладі дошкільної 

освіти. 

20. Розкрийте алгоритм визначення  актуальних 

потреб дітей з ООП у закладі загальної 

середньої освіти. 

21. Дайте відповідь на питання: на які параметри 

треба звертати увагу при проведенні 

методики РЕР-3.  

22. Дайте відповідь на питання: які позиції ІПР 



дають змогу врахувати особливі освітні 

потреби дітей. 

23. Дайте відповідь на питання: Чим 

вирізняється ІПР для закладів дошкільної 

освіти від ІПР для закладів загальної 

середньої освіти. 

24. Дайте відповідь на питання: Що таке 

SMART-ціль і яке значення вона має для 

задоволення особливих освітніх потреб дітей. 

25. Назвіть шляхи задоволення особливих 

освітніх потреб учнів у закладі загальної 

середньої освіти. 

26. Представте стратегію «Класний 

менеджмент» у контексті задоволення 

особливих освітніх потреб дітей у закладі 

дошкільної освіти. 

27. Представте стратегію «Класний 

менеджмент» у контексті задоволення 

особливих освітніх потреб дітей у закладі 

загальної середньої освіти. 

28. Розкрийте роль вчителя і асистента вчителя 

у контексті задоволення особливих освітніх 

потреб учнів. 

29. Розкрийте роль вчителя-логопеда та 

психолога у контексті задоволення особливих 

освітніх потреб учнів. 

30. Назвіть умови перегляду ООП у дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. 

 

Питання аналітичного характеру: 

1. Подайте порівняльну характеристику 

особливостей задоволення ООП дитини з 

аутизмом у закладі дошкільної та загальної 

середньої освіти. 

2. Представте практичну значущість 

розробленого і переданого педагогам закладу 

освіти комплексного висновку фахівців ІРЦ. 

3. Дайте відповідь на питання: як покращити 

партнерство батьків та фахівців ІРЦ щодо 

розроблення комплексного висновку дитини з 

ООП. 

4. Розкрийте можливості та обмеження 

діагностичних методик для визначення 

особливих освітніх потреб. 

5. Дайте відповідь на питання: чому знання 

ООП у дитини дає змогу розробити дієву 

індивідуальну програму розвитку. 

6. Дайте відповідь на питання: як уявлення про 

ООП дає змогу визначити актуальні цілі для 

дитини з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

7. Дайте відповідь на питання: як уявлення про 

ООП дитини з порушеннями психофізичного 



розвитку дає змогу розробити для неї 

додаткові освітні послуги. 

8. Обґрунтуйте необхідність додаткового 

оцінювання задля визначення ООП у дітей з 

психофізичними порушеннями. 

9. Надайте свою модель удосконаленої 

комплексної оцінки стану розвитку дитини з 

ООП. Поясність переваги Вашої моделі у 

порівнянні з наявною. 

10. Представте засоби для задоволення ООП 

дитини з аутизмом, що охоплюють як її 

потребу у нормалізації стану, так і в 

організації освітнього простору. 

11. Ознайомившись з характеристикою дитини 

випишіть її особливі освітні потреби. 

12. Представте ті зміни, які треба створити для 

забезпечення відповідного і безперешкодного 

середовища для дітей з розладами 

аутистичного спектра. 

13. Представте ті зміни, які треба створити для 

забезпечення відповідного і безперешкодного 

середовища для дітей з ДЦП. 

14. Представте ті зміни, які треба створити для 

забезпечення відповідного і безперешкодного 

середовища для дітей, які мають слабозорість. 

15. Представте ті зміни, які треба створити для 

забезпечення відповідного і безперешкодного 

середовища для дітей з синдромом Дауна. 

16. Дайте відповідь на питання: чим вирізняють 

умови, які треба створити у закладі 

дошкільної освіти та у закладі загальної 

середньої освіти для задоволення потреб 

дітей з ООП.  

17.  Дайте відповідь на питання: що необхідно 

змінити у бланку ІПР для того, щоб 

здійснювати ефективний супровід дітей з 

ООП у закладі освіти. Обґрунтуйте свою 

думку. 

18. Зробіть порівняльний аналіз звичайних 

педагогічних цілей та SMART-цілей. 

Доведіть доречність визначення SMART-

цілей для дітей з ООП. 

19. Запропонуйте, як треба виписувати 

корекційно-розвивальну роботу (або 

особливі освітні послуги), щоб це був не 

просто перелік послуг, а взаємопов’язана 

система допомоги дитині з ООП. 

20. Запропонуйте, як можна задовольняти у 

закладі освіти таку групу ООП дитини, як 

потреба в особливій організації освітнього 

процесу. 

21. Запропонуйте, як можна задовольняти у 

закладі освіти таку групу ООП дитини, як 



потреба, пов’язана щ адаптацією способів 

подання навчального матеріалу. 

22. Запропонуйте, як можна задовольняти у 

закладі освіти таку групу ООП дитини, як 

потреби, пов’язані з  адаптацією змісту 

основної освітньої програми. 

23. Представте ієрархію 4-5 підходів 

(починаючи з найдієвішого) для того, щоб 

задовольнити потребу дитини з ООП у 

комунікативно-мовленнєвих уміннях. 

24. Представте, як розподілити обов’язки між 

учасниками міждисциплінарної команди 

супроводу, щоб позитивно вплинути на стан, 

у якому перебуває дитина з ООП 

(гармонізувати її). 

25. Систематизуйте засоби інклюзивного 

освітнього середовища, за допомогою яких 

можна розвивати соціальні якості дітей з 

ООП та їхніх однолітків. 

26. Змоделюйте і опишіть ситуацію 

партнерської взаємодії педагогів та батьків, 

яка охоплювала б 4-5 пунктів і сприяла б 

задоволенню особливих освітніх потреб 

дитини. 

27. Проаналізуйте, які негативні наслідки може 

мати наявність асистента дитини для самої 

дитини з ООП і як запобігти цим негативним 

наслідкам. 

28. Змоделюйте ситуацію, коли вчитель зміг 

долучити класний колектив для того, щоб 

задовольнялися особливі освітні потреби 

дитини. 

29. Проаналізуйте, як інклюзивні технології 

полегшують процес задоволення особливих 

освітніх потреб дитини у закладі загальної 

середньої освіти. 

30.   Проаналізуйте, як процес моніторингу 

сприяє ефективній роботі над задоволенням 

особливих освітніх потреб дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку.  

Питання практичного характеру: 

1. Розробіть план, як задовольнити потреби 

дітей з синдромом гіперактивності, що 

стосуються особливої організації освітнього 

процесу. 

2. За наданою в описі ситуацією розробіть 

рекомендацію, яким чином краще визначити 

ООП у дитини з РАС. 

3. Розробіть поради для фахівців ІРЦ, які мають 

здійснювати комплексне оцінювання дитини 

з ООП.  

4. Змоделюйте позитивне вирішення ситуації, 

коли педагогічному колективу важко  



 


