
 

 

 
ЩО ТАКЕ ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі 

брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, 

дошкільному та шкільному житті. 

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається 

відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до 

навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні 

можливості. 

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується 

на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права 

навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах 

загальноосвітнього закладу. 

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі 

з метою забезпечення її права на освіту. 

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує 

індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми 

потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, 

корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється 

групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з 

метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до 

навчання. 

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає 

послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх 

компонентів освітньої програми з метою реалізації його 

індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом 

освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для 

цього ресурсів. 
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Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і 

засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку 

здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. 

(стаття 1 Закону України “Про освіту”) 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: 

 Діти навчаються разом у звичайній школі. 

 Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток 

дитини. 

 Діти отримують можливість жити разом з батьками. 

 Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається 

функціонально. 

 Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей. 

 У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків зі своїми 

ровесниками. 

 Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту для 

того, щоб жити повноцінним життям 

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 ДЛЯ  ДІТЕЙ БЕЗ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ: 

 вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 

відмінностей; 

 вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, 

які відрізняються від них; 

 вчаться співіснувати та співробітничати між собою; 

 вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а 

також співчувати іншим. 

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РОДИН: 

 Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток 

дітей; 

 Родини одержують підтримку з боку інших батьків; 

 Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і 

завдань для дітей; 

 Всі батьки стають частиною шкільної спільноти. 

 

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА ІНШИХ ФАХІВЦІВ: 



 Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні 

особливості учнів; 

 Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, 

що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням 

їхньої індивідуальності; 

 Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) 

навчаються працювати в команді. 

 

Інклюзія в нашій школі означає розкриття можливостей, 

талантів, розвиток кожного учня. 

Інклюзивна освіта враховує потреби особливих дітей,  забезпечує 

спеціальні умови та  підтримку, необхідні учням і вчителям для 

досягнення успіху. 

КОНТИНГЕНТ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

МІКРОРАЙОНУ ШКОЛИ: 

 У нашій школі станом на 31.05.2020 р. навчається 3 таких  учнів 

 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДІ  СТВОРЕНО 

ВІДПОВІДНІ УМОВИ: 

 безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, 

для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, 

які пересуваються на візку; 

 забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, 

наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами 

навчання; 

 забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, 

учителем-дефектологом, учителями інклюзивного навчання 

(асистентами учителя). 
 

 

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ ВІД АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛІВ 

Асистент вчителя Бородіна Юлія Олександрівна 

Асистент вчителя Данько Ірина Олексіївна 

Асистент вчителя Скопенко Дар’я Олександрівна 

 

Посібник «Інклюзивна освіта від А до Я: 



 порадник для педагогів і батьків» 

Розробку посібника «Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для 

педагогів і батьків» здійснено в рамках діяльності науково-

методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / 

Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с. 

Мета посібника – відповісти на основні запитання про 

впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи 

дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають 

у педагогів і батьків. Посібник створено у формі запитань і 

відповідей. Відповіді на запитання містять посилання на основні 

законодавчі та нормативно-правові документи, інші літературні 

джерела, а також коментарі, які можуть не співпадати із 

зазначеними першоджерелами. Ми робимо це для того, щоб читачі 

краще зрозуміли суть інклюзії, а також віримо, що краще розуміння 

цього процесу приведе до нових, покращених змін як у 

законодавстві, так і у практиці. 

«Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами: методичний посібник» 

Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. 

ред.Софій Н. З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с. 

ISBN 978-966-2432-33-6 

Методичний посібник містить загальну інформацію про структуру 

індивідуальної програми розвитку, процес її створення, а також 

практичні приклади індивідуальних програм розвитку для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Посібник стане ще 

одним корисним ресурсом для педагогів, батьків та інших фахівців. 

ЯК ВІДКРИВАЄТЬСЯ КЛАС З ІНКЛЮЗИВНИМ 

НАВЧАННЯМ 

На підставі заяви батьків або законних представників дитини з 

особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-

педагогічної консультації (інклюзивно - ресурсного центру) 

керівник закладу освіти організовує клас з інклюзивним навчанням 
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та створює необхідну матеріально-технічну та навчально-

методичну базу, здійснює добір педагогічних працівників 

КІЛЬКІСТЬ ВЧИТЕЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В 

ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ 

В інклюзивному класі працюють один учитель та один асистент 

учителя. 

ОБОВ’ЯЗКИ АСИСТЕНТА  ВЧИТЕЛЯ 

Він є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він 

не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, а працює зі всім класом. 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ОСВІТИ 

Закон України “Про освіту” 

Закон України “Про загальну середню освіту” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. №872 “Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 

1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. №88 “Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №545 “Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1096 

“Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної 

діяльності” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про 

внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 серпня 2004 р. №1096” 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. №129 

“Деякі питання використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами у 2019 році” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №221 “Про 

затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про 

навчально-реабілітаційний центр” 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 

“Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної 

середньої освіти” 

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 01.02.2018 р. №90 

“Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 06 грудня 2010 року № 1205″ 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. №609 

“Про затвердження Примірного положення про команду психолого 

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

в закладі загальної середньої та дошкільної освіти” 

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 23.04.2018 р. №414 

“Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів 

загальної середньої освіти” 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

25.09.2012 р. №1/9-675 “Щодо посадових обов’язків асистента 

вчителя” 

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 р. №1/9-

639 “Щодо Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами” 

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 р. №2.5-

281 – роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах 

та щодо функціональних обов’язків асистента вчителя 

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 р. №1/9-

498 “Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з 
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особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 

н.р.” 

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 р. №1/10-

9110 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у 

спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році” 

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018 р. №1/9-

485 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у 

спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році” 

 

Освітні програми: 

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 12.06.2018 р. №627 

“Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з 

особливими освтніми потребами” 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. №693 

“Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з 

особливими освітніми програмами” 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №814 

“Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

особливими освітніми програмами” 

 

ЩО ТАКЕ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР І ЧИМ ВІН 

ЗАЙМАЄТЬСЯ 

Це установа, в яку зможуть звернутись батьки дітей віком від 2 до 

18 років для здійснення комплексної оцінки дитини, визначення її 

особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми 

розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей 

навчання) та отримання корекційних та реабілітаційних послуг. 
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ 

ДИТИНИ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ 

1. Письмова заява батьків (одного з батьків) або законних  

             представників дитини 

2. Письмова згода на обробку персональних даних дитини 

3. Паспорти батьків (одного з батьків) 

4. Свідоцтво про народження дитини (копія) 

5. Індивідуальна програма реабілітації дитини з  

інвалідністю (у разі інвалідності) (копія) 

6. Психологічна та педагогічна характеристика дитини  

підготовлена вчителем та психологом і затверджена 

керівником закладу 

7. Документи щодо додаткових обстежень 

8. Зошити з української мови, математики, результати  

навчальних досягнень (табель, свідоцтво), малюнки, інші 

творчі роботи дитини 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ 
 

                                                                                  Директору (назва навчального закладу) 

ПІБ (директора навчального закладу) 

ПІБ (батьків) 

Місце проживання, № телефону 

 

ЗАЯВА 

Прошу організувати для моєї доньки (сина) ПІБ навчання за інклюзивною 

формою з __________________ року згідно витягу з протоколу засідання 

ПМПК від ________ року №________________ 

 

Витяг додається. 

Дата____________                                                             Підпис______________ 

  


