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Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Інклюзивна освіта» 

Курс  4 

Спеціальність(спеціалізація) 032 Історія та археологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20095 
 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Тест включає 21 випадкове питання, до яких належать: 

20 питань-тестів та 1 питання-есе (практичний кейс). 

Правильна відповідь на одне запитання-тест 

виставляється автоматично програмою ADTester у 

електронному курсі та оцінюється в залежності від рівня 

складності питання, а саме: 

10 питань рівня А - прості питання (питання, де 

необхідно знайти відповідність між поняттями або обрати 

правильну відповідь), за кожну правильну відповідь студент 

отримує 1 бал. 

10 питань рівня Б - питання середнього рівня складності 

(множинний вибір, встановлення відповідності запропонованих 

наборів тверджень, встановлення послідовності), за кожну 

правильну відповідь студент отримує 2 бали. 

1 питання рівня В - написання есе (складні, пошукові 

питання практико-орієнтованого спрямування), за творчо і 

науково виважене обґрунтування власної позиції у процесі 

розкриття практичного кейсу, логічне структурування 

матеріалу, демонстрацію розуміння практичного застосування 

отриманих знань для вирішення практичних завдань, студент 

отримує 10 балів. 

Оцінка за тест може складати від 0 (mіn) балів до 40 (max) 

балів. У відповіді студента оцінюється: 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Питання репродуктивного і аналітичного характеру: 

1. Назвати основні міжнародні документи ООН у сфері 

інклюзивної освіти з позиції забезпечення прав людини. 

2. Розкрити роль Саламанської декларації для розвитку 

інклюзивної освіти. 

3. Назвати основні концепції інклюзивної освіти у 



документах ЮНЕСКО, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ),  

Світового  банку. 

4. Дати визначення поняття «інклюзивне навчання». 

5. Дати визначення поняття «інклюзивне освітнє 

середовище». 

6. Дати визначення поняття «особа з особливими освітніми 

потребами». 

7. Дати визначення поняття «універсальний дизайн у сфері 

освіти». 

8. Охарактеризувати мету створення Інклюзивно-ресурсниих 

центрів (ІРЦ) в Україні.  

9. Охарактеризувати мету створення  команди психолого-

педагогічного супроводу дитини з ООП у закладі загальної 

освіти та вказати її склад. 

10.  Охарактеризувати мету розроблення індивідуальної 

програми розвитку (ІПР) учня з особливими освітніми 

потребами. 

11. Розкрити роль громадських організацій та батьківських 

об’єднань у розвитку інклюзивної освіти. 

12.  Розкрити роль мережі Інклюзивно-ресурсних центрів у 

наданні якісних освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. 

13.  Назвати основні завдання та функції  фахівців 

Інклюзивно-ресурсниих центрів (ІРЦ). 

14.  Розкрити переваги інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами, їхніх батьків та інших 

учасників освітнього процесу. 

15.  Розкрити переваги інклюзивного навчання для суспільства. 

16.  Розкрити модель партнерських відносин між закладом 

загальної середньої освіти та іншими закладами й 

установами з метою організації інклюзивного освітнього 

середовища. 

17.  Назвати бар’єри, що можуть виникнути на шляху 

поширення інклюзивного навчання.  

18. Назвати основні етапи організації інклюзивного навчання 

у закладі освіти. 

19. Назвати можливі бар’єри у закладі освіти на шляху до 

запровадження інклюзивного навчання та вказати шляхи 

подолання чи попередження. 

20.  Вказати документи, що забезпечують Правове 

забезпечення архітектурної доступності в Україні. 

21.  Розкрити пріоритети вибору SMART-цілей під час 

розроблення ІПР. 

22.  Розкрити основні  завдання  та  функції  команди  

психолого-педагогічного   супроводу. 

23.  Розкрити участь асистента вчителя як учасника освітнього 

процесу під час інклюзивного навчання. 

24.  Розкрити участь асистента дитини як учасника освітнього 

процесу під час інклюзивного навчання. 

25.  Розкрити участь батьків дитини з ООП як учасників 

освітнього процесу під час інклюзивного навчання. 

26.  Назвати основні моделі  діяльності асистента вчителя. 

27. Охарактеризувати моделі взаємодії педагогів та організації 

навчального середовища при організації спільного 



викладання. 

28. Визначити переваги та виклики спільного викладання. 

29. Охарактеризувати сутність та основні принципи 

міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. 

30. Назвати основні принципи універсального дизайну у 

навчанні  

31. Охарактеризувати переваги застосування основних 

принципів універсального дизайну для навчання. 

32.  Розкрити роль адаптацій та модифікацій для подолання 

обмеження участі у навчанні учнів з особливими освітніми 

потребами. 

33.  Назвати основні види адаптацій та модифікацій. 

34.  Розкрити психолого-педагогічні аспекти оцінювання 

учнів з особливими освітніми потребами.  

35.  Назвати методи реалізації формувального оцінювання.  

36.  Розкрити особливості підсумкового оцінювання 

результатів навчання учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Питання практичного характеру 

• Спроектувати етапи соціального залучення учня з 

особливими освітніми потребами (на основі кейсу учня) 

• Спроектувати етапи навчального залучення учня з 

особливими освітніми потребами (на основі кейсу учня) 

• Проаналізувати ситуацію та правомірність дій 

адміністрації закладу,  посилаючись на законодавчі та 

нормативно-правові акти (на основі кейсу учня) 

• Розробити адаптації/та чи модифікації для уроків історії 

(на основі кейсу учня) 

• Розробити методи реалізації формувального оцінювання 

для уроків історії (на основі кейсу учня). 
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