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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

 

Кафедра педагогіки та 

психології  

Новик Ірина Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри педагогіки та 

психології Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Програма екзамену з 

дисципліни  

«Інклюзивна освіта» 

Курс  3 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

025 Музичне мистецтво 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Екзамен проводиться у формі комп’ютерного 

тестування (платформа Moodle 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=3092

10) та відбувається ідентифікація студента за 

допомогою онлайн сервісу Hangouts Meet. 

На студентів покладається обов’язок підготуватися 

до екзамену як інтелектуально, так і технічно.  

За тиждень до проведення екзамену викладач 

надсилає на корпоративну електронну пошту 

студентів запрошення із посиланням на сервіс відео-

зв’язку щодо проведення онлайн-консультації з 

навчальної дисципліни. 

За два дні до екзамену викладач надсилає на 

корпоративну електронну пошту студентів, завідувача 

кафедри запрошення з посиланням на сервіс відео-

зв’язку із зазначенням дня, часу проведення екзамену 

та запитом підтвердити прочитання листа. 

У  день проведення екзамену, за 10 хвилин до його 

початку, завідувачем кафедри та викладачем-

екзаменатором здійснюється ідентифікація  

присутності студентів шляхом демонстрації 

студентського квитка та оголошення ПІБ. Якщо 

студент на початку екзамену не ідентифікував свою 

особу, він вважається таким, який не з’явився на 

екзамен. 

Якщо у студента під час складання екзамену 

виникає проблема технічного характеру з Інтернетом 

чи комп’ютером здобувач освіти негайно повідомляє 

в телефонному режимі про це екзаменатора. 

Відповідальність про вчасне попередження 

екзаменатора покладається на студента. 

Упродовж часу, визначеного Програмою екзамену, 

студент залишається на відео-зв’язку, спрямовує 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=309210
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=309210
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камеру смартфону на себе й екран комп’ютера та 

розпочинає виконання тестових завдань екзамену в 

ЕНК.  

По завершенні виконання тестових завдань студент 

у режимі  відео-зв’язку повідомляє викладачеві-

екзаменатору про завершення екзамену та натискає 

кнопку «завершити тест».   

Студент, який був відсутній у день  проведення 

екзамену на онлайн-зв’язку та платформі Moodle без 

поважних причин, вважається таким, який не склав 

екзамен. 

Результати екзамену автоматично заносяться до 

електронного журналу після тестування та 

відображаються у Журналі оцінок. 

Тривалість проведення  2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  

40 балів 

Критерії оцінювання До складання екзамену допускаються студенти, які 

виконали всі види робіт, передбачені навчальним 

планом та робочою програмою навчальної дисципліни 

"Інклюзивна освіта", та які за результатами 

проміжного контролю сумарно набрали не менше 35 

балів. Студенти, які набрали менше ніж 35 балів до 

складання екзамену не допускаються. 

Максимальна кількість тестів/балів: 40/40. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 1 бал. За 

неправильну відповідь – 0 балів. У питаннях з 

декількома варіантами відповідей, якщо обрано 

неправильний варіант відповіді відраховуються 

штрафні бали з розрахунку кількості варіантів 

відповідей -0,25; -0,33 або -0,5 балів. За частково 

правильні відповіді (один правильно зроблений вибір 

із чотирьох, два з – з трьох, три з – чотирьох 

відповідей) нараховується 0,25; 0,33 або 0,5 балів. 

Студент має 1 спробу. За підсумками екзамену 

студент може набрати від 0 до 40 балів включно.  

Оцінка за проходження екзамену генерується 

автоматично системою Moodle та відображається на 

екрані після завершення тесту. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів на 

семестровому екзамені 
Підсумкова 

кількість 

балів (max – 

40) 

Критерії оцінювання 

 

36 – 40 виставляється за чітке виконання 

тестових завдань, яке демонструє 
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володіння основними категоріями  

навчальної дисципліни 

"Інклюзивна освіта" («інклюзивна 

освіта», «особливі освітні 

потреби», «виключення», 

«сегрегація», «інтеграція» та ін.), 

студент засвоїв концепції, 

принципи, основні закономірності 

розвитку інклюзивної освіти у 

галузі музичного мистецтва, вміє 

аналізувати психолого-педагогічні 

явища щодо організації освітнього 

процесу та супроводу дітей з ООП 

в умовах інклюзивного навчання, 

спираючись на використання 

теоретичних знань і практичних 

умінь, отриманих під час вивчення 

курсу. Обізнаний із нормативною 

базою у сфері міжнародного та 

національного законодавства про 

інклюзивну освіту (знання 

міжнародних документів і 

національних законодавчих актів, 

їхньої ролі у запровадженні 

інклюзивної освіти; ознайомлення 

з державною політикою у сфері 

інклюзивної освіти та механізмами 

її реалізації). 
28 – 35 виставляється за знання та 

використання ключових понять 

(«інклюзивна освіта», «особливі 

освітні потреби», «виключення», 

«сегрегація», «інтеграція» та ін.) у 

сфері інклюзивної освіти, частково 

знає міжнародне і національне 

законодавство та його значення у 

забезпеченні права дітей з 

особливими освітніми потребами 

на освіту, супроводжується 

наявністю незначної кількості 

помилок у виконаних тестових 

завданнях. 
24 – 27 виставляється за знання та 

відтворення матеріалу засвоєного 

під час вивчення дисципліни, а 

саме: знання та розуміння теорій, 

концепцій, принципів інклюзивної 
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освіти; розуміння інклюзивної 

освіти як освіти для всіх без 

винятку; уміння проявляти 

толерантне ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами 

на основі принципів поваги до 

індивідуальних особливостей 

дитини та недопущення 

дискримінації. Під час виконання 

тесту, потребує допомоги при 

аналізі та узагальненні матеріалу, 

що супроводжується допустимою 

кількістю помилок у тестових 

завданнях. 
21 – 23 виставляється за виконання 

тестових завдань, що складає 50-

60% вірних відповідей з 

необхідного обсягу; 

спостерігається низький рівень 

знань термінологічного апарату 

дисципліни; спостерігаються 

часткові вміння організовувати 

освітній процес та супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання, 

неякісне виконання тестів. 
1 – 20 виставляється за виконання 

тестових завдань, що складає 

менше 50% вірних відповідей з 

необхідного обсягу; 

спостерігається незнання 

основного термінологічного 

апарату; низький рівень володіння 

знаннями щодо створення 

сприятливих умов для взаємодії 

дітей з особливими освітніми 

потребами з усіма учасниками 

освітнього процесу. 
 

 

Орієнтовний перелік питань до семестрового екзамену 

 

Теоретичні питання: 

1. Визначити відмінності наявного освітнього процесу та інклюзивного освітнього 

процесу у галузі музичного мистецтва в Україні. 

2. Розкрити основні положення Нової української школи щодо розвитку 

інклюзивної освіти. 

3. Обґрунтувати зарубіжний досвід інклюзивної освіти у галузі музичного 
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мистецтва. 

4. Розкрити технологію оцінювання результатів інклюзивного навчання у галузі 

музичного мистецтва. 

5. Охарактеризувати рівні підтримки, які застосовуються для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами у Фінляндській Республіці та обґрунтуйте їх 

доцільність впровадження в Україні. 

6. Охарактеризувати особливість розвитку інклюзивної освіти у Федеративній 

Республіці Німеччини у галузі музичного мистецтва. 

7. Як Ви бачите застосування принципів універсального дизайну в інклюзивному 

освітньому середовищі? Навести приклади. 

8. Визначити відмінності між поняттями «виключення», «сегрегація», «інтеграція» 

та «інклюзивна освіта». 

9. Охарактеризувати форми інклюзивної освіти, що функціонують для дітей з 

особливими освітніми потребами в Королівстві Бельгії та обґрунтувати їх 

доцільність впровадження в Україні. 

10. Діти з особливими освітніми потребами: особливості психофізичного розвитку. 

11. Здійснити порівняльну характеристику міжнародного і національного 

законодавства у сфері інклюзивної освіти.  

12. Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

13. Інклюзивна освіта як провідний напрям освітньої політики в Україні. 

14. Інклюзивна освіта: сутність, завдання та принципи. 

15. Розкрити історію розвитку інклюзивної освіти. 

16. З'ясувати механізми забезпечення інклюзивної освіти у міжнародних документах 

та законодавстві. 

17. Дати характеристику міжнародним правовим документам, що становлять 

нормативно-правові основи інклюзивної освіти. 

18. Розкрити моделі ставлення суспільства до людей з відхиленнями у розвитку. 

19. Навести приклади ситуації виключення, сегрегації, інтеграції та інклюзії у 

навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

20. Назвати й охарактеризувати основні міжнародні документи ООН, що 

закріплюють право дітей з особливими освітніми потребами на освіту. 

21. Назвати й охарактеризувати професійні компетентності вчителя інклюзивного 

класу. 

22. Назвати типи закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

23. Обґрунтувати національне законодавство у сфері інклюзивної освіти. 

24. Окреслити перспективні напрями розвитку інклюзивної освіти в Україні, 

враховуючи зарубіжний досвід США (Закон «ЮЕА») і країн Європейського 

Союзу. 

25. Визначити основні форми інтегрованого навчання за кордоном. 

26. Охарактеризувати сутність деонтології інклюзивної освіти. 

27. Проаналізувати основні положення міжнародних документів, що регламентують 

право на інклюзивну освіту.  

28. Проаналізувати основні результати впровадження національного проекту 

«Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації». 

29. Проаналізувати переваги інклюзивної освіти для різних учасників освітнього 

процесу. 
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30. З'ясувати особливості психолого-педагогічного супроводу сімей, що мають 

дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання. 

31. Розкрити умови реалізації завдань інклюзивного навчання. 

32. Визначити соціально-економічні умови, необхідні для успішності інтеграції. 

33. Розкрити технології навчання в інклюзивному освітньому середовищі. 

34. Визначити відмінність між спеціальної школою та навчально-реабілітаційним 

центром. 

35. Розкрити інноваційність Саламанської декларації як міжнародного документа 

щодо розвитку інклюзивної освіти. 

36. Охарактеризувати особливості педагогічної деонтології. 

37. Дати характеристику мережі закладів освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

38. Дати визначення поняттю «інклюзивна освіта». 

39. Дати визначення поняттю «деонтологія інклюзивної освіти». 

40. Як Ви розумієте поняття «педагогічний оптимізм», «милосердя», «емпатія», 

«толерантність», «педагогічна справедливість», «гуманність і повага до дитини», 

«педагогічний обов'язок»? 

41. Як Ви розумієте роль батьків у команді психолого-педагогічного супроводу? 

42. Охарактеризувати як відбувається взаємодія між командою психолого-

педагогічного супроводу та інклюзивно-ресурсним центром. 

43. Описати роль ресурсної кімнати як складової інклюзивного освітнього 

середовища. 

44. Яка сутність поняття «універсальний дизайн у сфері освіти»? 

45. Яке законодавство України щодо забезпечення права осіб з особливими освітніми 

потребами на інклюзивну освіту ви знаєте? 

46. Який громадський рух став ключовим у розвитку інклюзивної освіти в 

Італійській Республіці? 

47. Охарактеризувати моделі спільного викладання між учителем та асистентом 

учителя. 

48. Визначити принципи інклюзивної освіти. 

49. Якими є роль і функції інклюзивно-ресурсного центру в забезпеченні психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами? 

50. Охарактеризувати завдання ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. 

51. Визначити завдання деонтології інклюзивної освіти. 

52. Визначити завдання інклюзивної освіти. 

53. Назвати накази Міністерства освіти і науки України щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти. 

54. Визначити принципи деонтології інклюзивної освіти. 

55. Охарактеризувати обов'язки, які покладаються на асистента дитини під час 

інклюзивного навчання. 

56. Назвати приклади розумного пристосування в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

57. Визначити функції асистента учителя в освітньому процесі. 
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Приклади тестових питань: 

1. Чи правильним є твердження, що музикотерапія має рецептивну, 

активну й інтегративну форми? 

Виберіть одну відповідь: 

Правильно  

Неправильно  

 

2. Прочитайте педагогічну ситуацію й визначте, що це за процес 

(сегрегація, виключення, інтеграція чи інклюзія)? 

Шестикласник Микола, який навчається у загальноосвітній школі, має 

порушення слуху. Вчителька час від час пересаджує дітей з передніх на задні парти, 

щоб таким чином забезпечити рівні умови. Цього разу Микола мав пересісти на 

задню парту і йому приходиться постійно напружувати слух, щоб почути, що 

говорить вчителька. Мама Миколи попросила пересадити його поближче, але 

вчителька відповіла, що вона не може робити винятку, бо ставиться до всіх дітей 

однаково 

Виберіть одну відповідь: 

a. Інтеграція  

b. Сегрегація  

c. Виключення  

d. Інклюзія 

 

3. Встановіть відповідність між поняттям і визначенням: 

Інклюзія – це процес влаштування дітей з ООП в існуючі заклади 

загальної середньої освіти з розумінням того, що діти з ООП зможуть 

пристосуватися до стандартизованих вимог таких закладів. 

Інтеграція – це ситуація, у якій діти з ООП отримують освіту у 

відокремлених закладах/установах, пристосованих до різних (або до 

певного виду) порушень у дітей, в ізоляції від інших дітей. 

Сегрегація – це ситуація, коли учнів у будь-який спосіб, прямо чи 

опосередковано, позбавляють доступу до освіти або відмовляють у 

такому доступі. 

Виключення – це процес активного включення в суспільні стосунки всіх 

громадян незалежно від фізичних, інтелектуальних, культурних, 

мовних, національних та інших особливостей. 
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