
 



 
 

 
1 

 

з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 
Освіта Полтавщини  

назустріч дітям 
(з досвіду впровадження інклюзивної освіти  

у навчальних закладах області) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА  

2012

 

 



 
 

 

 
2 

 
 

Освіта Полтавщини назустріч дітям 

 

ББК 74.3 

О - 72 

Освіта Полтавщини назустріч дітям (з досвіду впровадження інклюзивної освіти у 
навчальних закладах області) : інформаційно-методичний посібник / [упорядник 
І. О. Калініченко] – Полтава : ПОІППО, 2012. – 62 с. 

 

 

 

У посібнику розглядається досвід впровадження інклюзивної освіти у навчальних 
закладах Полтавської області. Представлено теоретичні та нормативно-правові основи 
реалізації інклюзивного підходу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Значна 
увага приділяється корекційно-розвивальному навчанню та забезпеченню спеціальних 
потреб в умовах інклюзивної освіти у Полтавській області шляхом встановлення 
партнерських стосунків між школою, сім’єю та громадою. 

Адресовано керівникам, педагогічним працівникам навчальних закладів, методичним, 
науково-педагогічним працівникам, батькам дітей з особливими освітніми потребами та 
іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти. 

 

 

Рецензенти: 

Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри 
менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського. 

 

Крилевець Марина Петрівна, завідувачка відділу дошкільної, початкової та спеціальної 
освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського. 

 

Затверджено на засіданні науково-методичної ради ПОІППО від 30.03.2012р., 
протокол №2. 

 

ПОІППО, 2012

 
 

 



 
 

 
3 

 

з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області 

 
ЗМІСТ 

 
ВСТУП ...................................................................................................................................................... 4 

РОЗДІЛ І. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ .......................................................................................................................... 7 

РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ........ 10 

Роль обласної психолого-медико-педагогічної консультації у впровадженні інклюзивної освіти 
на Полтавщині  
Кривенко С. І. ...................................................................................................................................... 10 
Запровадження інклюзивної практики у СНВК № 45  
Шаповал А.О. ...................................................................................................................................... 12 
Логопедичний супровід в умовах закладу, який упроваджує  інклюзивне навчання  
Дмитрієнко І. Г. .................................................................................................................................. 14 
Досвід реалізації інклюзивної освіти  у СНВК № 26 «Перші кроки» м. Полтави 
Токаренко Н. П. ................................................................................................................................... 17 
Партнерський підхід у розробці та реалізації індивідуального  навчального плану 
Барановська Н. І. ................................................................................................................................ 18 
Психологічна підтримка всебічного розвитку дитини з особливими потребами 
Жук Н. Д. ............................................................................................................................................. 21 
Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 
Гайдар М. В. ........................................................................................................................................ 23 
Роль вчителя-дефектолога в інклюзивному  дошкільному навчальному закладі 
Стеблянко К. В.,  Вовненко О. М. ..................................................................................................... 24 
Особливості організації роботи вчителя інклюзивного класу 
Тургеля М. Г. ....................................................................................................................................... 25 
Роздуми вихователя-реабілітолога про інклюзивну освіту дітей з особливими освітніми 
потребами 
Жмайло Н. М. ...................................................................................................................................... 27 
Реалізація моделі інклюзивної освіти у Полтавській ЗОШ № 34 
Заяць С.  О. .......................................................................................................................................... 30 
Досвід проведення тижня інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі № 34 
Курилко А. В. ....................................................................................................................................... 32 
Із практики організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у Полтавській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 
Манько К. П. ....................................................................................................................................... 37 
Досвід роботи громадсько активної школи № 18  в умовах  інклюзивної освіти 
Біленко О. О. ....................................................................................................................................... 38 
Особливості інтеграції та соціалізації студентів з порушеннями слуху в професійно-технічному 
училищі № 23 м. Полтави  
Євсеєва Л.Г. ......................................................................................................................................... 40 
Реабілітаційний вплив як важливий компонент інклюзивної освіти 
Погребняк О. А. ................................................................................................................................... 42 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В ГАЛУЗІ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ...................................................................................................................... 44 

ДОДАТКИ ............................................................................................................................................... 46 

СПИСОК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ ................................................................................................ 61 

 

 



 
 

 

 
4 

 
 

Освіта Полтавщини назустріч дітям 

ВСТУП 
 

Калініченко Ірина Олександрівна, 
методист з питань інклюзивного навчання 
відділу дошкільної, початкової  
та спеціальної освіти ПОІППО 

 

 
Сьогодні в Україні дуже важливою є 

проблема освіти дітей із порушеннями 
психофізичного розвитку. У зв’язку з цим 
актуальності набуває інклюзивна освіта, яка 
передбачає відвідування дітей з особливими 
освітніми потребами дошкільних закладів, 
шкіл, тобто навчання і виховання їх разом зі 
своїми ровесниками.  

Полтавська область є однією з 
перших в Україні, яка, згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
10.08.2001 р. № 586, долучилася до 
проведення Всеукраїнського науково-
педагогічного експерименту «Соціальна 
адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 
особливостями психофізичного розвитку 
шляхом організації їх навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах». 
Серед 27 освітніх закладів України статус 
експериментального майданчика отримали 
СНВК № 26 «Перші кроки» м. Полтави, 
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 34 та CНВК № 45 м. Полтави. З метою 
підтримки запровадження наступного етапу 
даного експерименту, спрямованого на 
розроблення науково-методологічних засад 

інклюзивного навчання дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, наказом Міністерства 
освіти і науки України від 01.12.2008р. 
№ 1087 було започатковано проведення 
науково-педагогічного експерименту 
“Соціальна адаптація та інтеграція в 
суспільство дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, 
шляхом запровадження їх інклюзивного 
навчання” на 2008-2013 роки. 

Статус експериментального закладу 
всеукраїнського рівня, крім трьох названих 
закладів області, отримала Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 18. 

На базі СНВК № 26 «Перші кроки» 
працює тренінговий центр для підготовки 
педагогів області щодо впровадження 
інклюзивного навчання та ресурсний центр 
для батьків. У цьому закладі 34 дитини із 
особливими освітніми потребами (ООП) 
інтегровано у загальноосвітнє навчальне 
середовище, так у СНВК № 45 – 16 дітей, у 
загальноосвітніх школах № 18 – 17 учнів, 
№ 34 – 13 учнів. В інклюзивних класах 
даних навчальних закладів найбільше 
навчається дітей з тяжкими порушеннями 
мови, розумово відсталих, зі зниженим 
зором, зі зниженим слухом, з порушеннями 
емоційно-вольової сфери та іншими видами 
порушень здоров’я. З вересня 2011 року 
відкрито інклюзивні класи в Полтавській 
загальноосвітній школі № 19 для 3 дітей з 
обмеженими фізичними можливостями та 
нормальним інтелектом. Про досягнення, 
успіхи та перспективи подальшої роботи 
педагогічних колективів цих навчальних 
закладів можна прочитати на сторінках 
даного посібника. 

Загалом, станом на 2011 рік у 
Полтавській області визначено 19 базових 
експериментальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для запровадження 
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інклюзивного навчання та 11 дошкільних 
закладів.  

Запорукою успішної реалізації моделі 
інклюзивної освіти у навчальних закладах 
області є ефективна співпраця освітніх 
установ (мал.1).  

 
Малюнок 1. Співпраця освітніх установ Полтавської області в реалізації моделі 

інклюзивного навчання 
 

Відповідно до Плану дій щодо 
запровадження інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах на 
2009-2012 роки до штатного розпису 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського (ПОІППО) 
введено посаду методиста з питань 
інклюзивного навчання. У 2010 році вперше 
було проведено обласний семінар-практикум 
«Шляхи вирішення психолого-
педагогічних проблем впровадження 
інклюзивного навчання» саме для 
спеціаліста Р(М)МК з координування 
діяльності запровадження інклюзивного 
навчання. Не випадково захід проходив на 
базі Полтавської спеціальної 
загальноосвітньої школи № 39, адже 
спеціальний заклад має навчально-
методичний ресурс для інклюзивної освіти. 
У 2011 році ПОІППО спільно з Полтавською 
обласною ПМПК провів обласний семінар-
практикум «Особливості взаємодії 
загальноосвітніх навчальних закладів та 

ПМПК у здійсненні інклюзивного 
навчання» для методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, які 
займаються питанням інклюзивного 
навчання та завідувачів районних (міських) 
ПМПК. Основним завданням ПМПК є 
своєчасне виявлення, облік, комплексна 
психолого-медико-педагогічна діагностика, 
соціальна адаптація та інтеграція в 
суспільство дітей із різними проблемами у 
розвитку. Тому метою даного семінару було 
показати важливість співпраці навчальних 
закладів та ПМПК у впровадженні 
інклюзивного навчання. Діяльність обласної 
ПМПК в умовах упровадження 
інклюзивного навчання частково висвітлено 
у даному виданні. 

З 2011 року на базі ПОІППО 
започатковано постійно діючий семінар-
тренінг «Школа інклюзивної освіти», де 
педагогічні працівники області мають 
можливість ознайомитися з особливостями 
розроблення індивідуального навчального 
плану та диференційованого викладання для 
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дітей з ООП в умовах інклюзивного 
навчання, засвоїти основні принципи роботи 
з батьками дітей з особливими освітніми 
потребами та виробити основні навички 
роботи з дітьми різних нозологій у 
спеціальних та інклюзивних класах. 

З метою подальшого розвитку 
інклюзивної освіти на Полтавщині та 
успішної адаптації, інтеграції дітей з ООП у 
наше суспільство було розроблено даний 
посібник, який складається із трьох розділів 
та додатків, що містять основні нормативно-
правові документи щодо організації 
інклюзивного навчання в Україні. Перший 
розділ присвячено понятійно-
термінологічному визначенню інклюзивної 

освіти та висвітленню основних принципів 
інклюзивної школи. Другий розділ містить 
опис досвіду організації навчання та 
виховання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку у Полтавській 
області. У третьому розділі подається 
короткий аналіз нормативної бази щодо 
забезпечення освітою осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я.  

Сподіваємося, що цей посібник стане 
в пригоді вчителям, керівникам навчальних 
закладів, які у практиці своєї школи 
намагаються втілити принципи рівності, 
справедливості, та допоможе їм розвивати 
досягнуті успіхи з метою забезпечення 
якісної освіти для всіх дітей.  
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РОЗДІЛ І. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПОНЯТІЙНО-
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

 
Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського у 2011 році провів 
регіональне моніторингове дослідження стану 
впровадження інклюзивної освіти у 
Полтавській області, за результатами якого 
було виявлено, що майже 50% педагогічних 
працівників навчальних закладів та батьків 
дітей з особливими освітніми потребами 
мають доволі нечітке уявлення про 
інклюзивну освіту.  

То що ж собою являє інклюзія і чому 
вона важлива? 

У минулому освітяни використовували 
терміни «інтеграція» та «інклюзія» як 
взаємозамінні синонімічні поняття. Концепція 
інтеграції виникла задовго до поняття інклюзії, 
і наразі в освітянській спільноті з’явилося 
глибше розуміння суттєвих відмінностей між 
ними. Для розрізнення цих двох підходів 
достатньо зауважити, що інтеграція 
відбувається «зовні». Перші інтеграційні 
освітні програми, орієнтовані переважно на 
учнів з інвалідністю, мали на меті помістити їх 
в існуючі класи й структури в межах школи. 
Вони були покликані «нормалізувати» учня, 
допомогти йому пристосуватися до існуючої 
моделі шкільної освіти. На відміну від 
інтеграції, в концепції інклюзії йдеться не 
лише про інвалідність. Вона охоплює всі 
форми розмаїття і виходить з того, що всі учні 
належать до системи масової освіти від самого 
початку навчання [1, с. 16]. 

Таким чином, інтеграційною моделлю 
передбачалося, що учень має 
пристосовуватися, аби відповідати вимогам 
школи. Відповідно до ідей інклюзії, 
пристосовуватися має школа, щоб відповідати 
освітнім потребам усіх учнів. Інклюзивне 
навчання – процес і результат включення 
(об’єднання) дітей з особливостями 
психофізичного розвитку та дітей, які не 
мають таких порушень, до навчання в одному 
класі загальноосвітньої школи. Відповідно до 
потреб і можливостей кожної дитини учитель 
інклюзивного класу за участю другого фахівця 
(корекційного педагога) забезпечує 

гарантовану підтримку тим, хто цього 
потребує, здійснює особистісно орієнтований 
підхід до організації їхньої навчальної 
діяльності. Кінцевою метою інклюзивного 
навчання є підготовка дітей з особливими 
освітніми потребами до умов і стилю життя 
суспільства, в якому вони живуть. 

З впровадженням інклюзивної освіти в 
Україні приходить нове розуміння понять 
«вади розвитку», «неповносправність» та 
«інвалідність». Нині всі згадані терміни щодо 
дітей поступаються новому – «діти з 
особливими освітніми потребами», що 
однаковою мірою стосується як інвалідності у 
важкій формі, так і помірних за ступенем 
порушень. Отже, діти з особливими 
освітніми потребами – поняття, яке широко 
охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби 
виходять за межі загальноприйнятих норм. 
Воно стосується дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, обдарованих дітей 
та дітей із соціально-вразливих груп. Таким 
чином, акцент переміщується від внутрішніх 
проблем дитини до системи освіти, яка надає 
їй підтримку у навчанні, визнає її сильні 
сторони та задовольняє всі її індивідуальні 
потреби. Варто підкреслити, що в нашій 
державі основною категорією дітей з ООП 
загальноприйнято вважати саме дітей з 
особливостями (порушеннями) 
психофізичного розвитку. 

 
Діти з особливостями 

психофізичного розвитку: 
• діти з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, 

зі зниженим слухом); 
• діти з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі 

зниженим зором); 
• діти з порушеннями інтелекту (розумово 

відсталі, із затримкою психічного 
розвитку); 

• діти з мовленнєвими порушеннями; 
• діти з порушеннями опорно-рухового 

апарату; 
• діти зі складною структурою порушень 

(розумово відсталі сліпі чи глухі, 
сліпоглухонімі); 



 
 

 

 
8 

 
 

Освіта Полтавщини назустріч дітям 

• діти з емоційно-вольовими порушеннями 
та діти з аутизмом. 

Хоча інклюзивні школи забезпечують 
сприятливі умови для досягнення рівних 
можливостей і повної участі дітей з ООП, для 
їхньої ефективної діяльності необхідні спільні 
зусилля не лише вчителів і персоналу школи, а 
й батьків, членів родини, ровесників. 

 
Характерні риси інклюзивних шкіл: 

• Прагнення надавати послуги всім дітям, 
які проживають у певній місцевості. 

• Визнання рівних прав на відвідування 
школи та підтримка й турботливе 
ставлення у класі. 

• Більш активні методи викладання, які 
враховують різний рівень здібностей та 
зацікавленості. 

• Низька конкуренція – високий рівень 
співпраці. 

• Гнучкість змісту уроків та застосування 
методів. 

• Учителі спостерігають за дітьми, 
розв’язують проблеми і вносять невеличкі 
зміни у форми роботи для того, щоб усі 
діти могли взяти в ній участь. 

• Школа відчуває відповідальність за 
навчання дітей, за його академічні і 
соціальні аспекти. 

• Спроби налагодити тісну співпрацю між 
школою та родиною. 

• Школа дотримується політики, 
спрямованої на задоволення потреб 
дитини.  

Створення інклюзивних шкіл є 
корисним як для дітей з особливими освітніми 
потребами, так і для їхніх однолітків, сім’ї та 
суспільства в цілому. На жаль, на сьогодні 
існують безпідставні переконання в тому, що 
учні з ООП порушуватимуть хід уроку та 
заважатимуть вчитися іншим; що вчителі не 
зможуть справитися з додатковими 
завданнями, які на них покладатимуться; і що 
учні з особливостями психофізичного 
розвитку будуть почуватися аутсайдерами в 
класах та матимуть низьку самооцінку. Проте, 
зростаючий обсяг наукових даних та 
позитивна практика свідчать, що більшість 
цих поглядів ґрунтується не на реальних 
фактах чи досвіді, а скоріше на міфах. 

Загалом, результати наукових 
досліджень показали, що учням з ООП 
інклюзивна освіта: 
• дає змогу покращувати навчальні 

результати; 
• забезпечує відповідні їхній віковій 

категорії рольові моделі в особі 
однолітків; 

• створює можливості для навчання в 
реалістичному/природному середовищі; 

• допомагає формувати комунікативні, 
соціальні та академічні навички; 

• забезпечує рівний доступ до навчання; 
• дає змогу підвищувати самооцінку й 

відчути себе частиною цілого; 
• розширює можливості для налагодження 

нових дружніх стосунків. 
 
Учням з типовим розвитком 

інклюзивна освіта: 
• допомагає підвищувати та підтримувати 

рівень успішності; 
• створює відповідне середовище для 

виховання поваги до відмінностей і 
розмаїття; 

• розширює можливості для налагодження 
нових дружніх стосунків; 

• надає стимули до співпраці; 
• допомагає розвинути в собі такі риси як 

творчість і винахідливість; 
• дає змогу набувати лідерських навичок; 
• забезпечує можливість навчатися на 

основі ширшого набору форм і методів 
роботи. 

 
Педагогічному персоналу 

інклюзивна освіта: 
• допомагає налагодити співпрацю й 

застосовувати командний підхід до 
розв’язання проблем і шляхів подолання 
труднощів; 

• забезпечує можливість для професійного 
розвитку; 

• допомагає усвідомити важливість 
розроблення програм навчання для дітей 
із різноманітними потребами; 

• дає змогу збагатити власну палітру 
методів і прийомів викладання та 
навчальних стратегій.   
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Адміністрації навчального закладу 
інклюзивна освіта: 
• допомагає виробити спільні переконання 

й цінності щодо інклюзії дітей з 
особливими освітніми потребами; 

• забезпечує можливість користуватися 
широким набором ресурсів і видів 
підтримки та обирати їхні варіанти; 

• допомагає сформувати позитивне 
ставлення до розмаїття, тобто 
усвідомити, що кожна особистість своїми 
унікальними рисами та здібностями 
сприяє збагаченню людської спільноти; 

• надає стимули, що надихають на 
здійснення перетворень, посилює 
здатність змінювати ситуацію на краще; 

• допомагає зміцнити відчуття громади. 
 
Батькам інклюзивна освіта: 

• надає можливість для співпраці й 
активнішого залучення до життя 
шкільної громади; 

• забезпечує можливість вибору в їхньому 
прагненні подбати про якісну освіту своєї 
дитини; 

• допомагає краще усвідомити розмаїття 
шкільної та загальної громади; 

• надає стимули й заохочує до спілкування 
з іншими батьками для отримання 
підтримки та інформації; 

• допомагає сформулювати чітку мету та 
створити реальне майбутнє для своєї 
дитини. 

 
 

Для громади/суспільства інклюзивна 
освіта: 
• дає змогу зрозуміти потреби та здібності 

всіх учнів; 
• забезпечує відображення школою 

істинного розмаїття громади; 
• демонструє соціальну цінність рівності; 
• сприяє утвердженню громадянських прав 

усіх людей [2, с. 12]. 
 
Зазвичай учителі запитують: «Як 

можна ефективно впроваджувати інклюзивну 
освіту у своєму навчальному закладі?». 
Відповідь на це запитання має комплексний 
характер і часто розчаровує тих, хто шукає 
швидких розв’язків з мінімальними 
зусиллями. Жодної «книжки рецептів» про те, 
як залучати до масової школи будь-якого учня 
в будь-якій ситуації, бути не може. Успіх 
вчителя у здійсненні інклюзивного навчання, 
насамперед, залежить від його ставлення до 
дитини, рівня педагогічної майстерності, 
здатності розв’язувати проблеми, а також 
підтримки з боку колег і школи. У своїй  
діяльності освітяни повинні керуватися не 
настановою «Що з цією дитиною не так?», а 
принципом «Що цій дитині потрібно?». 

Отже, всі учні, не зважаючи на свої 
фізичні, інтелектуальні, етнічні, релігійні 
особливості, повинні бути включені в загальну 
систему освіти, виховуватися разом зі своїми 
однолітками за місцем проживання. Адже 
інклюзивна освіта не тільки підвищує у 
суспільстві статус дитини з особливими 
освітніми потребами і його сім'ї, а й сприяє 
розвитку толерантності та соціальної рівності. 
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РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У 
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Роль обласної психолого-медико-педагогічної консультації у впровадженні 

інклюзивної освіти на Полтавщині 
 
 
Кривенко Світлана Іванівна, завідувачка  
обласної психолого-медико-педагогічної консультації  

                           
 

За останні роки наша держава стала 
уважніше ставитися до дітей з вадами 
психофізичного розвитку. В Україні 
продовжується впровадження системи 
інклюзивної освіти, активно відбуваються 
процеси інтеграції дітей з особливими 
потребами в загальний соціум, 
розробляються засоби участі їх у спільному 
навчально-виховному процесі та 
суспільному житті. 

На жаль, на сьогоднішній день у 
нашому суспільстві є діти з проблемами 
здоров’я та розвитку, які зважаючи на різні 
обставини не отримують якісної освіти 
повною мірою, або взагалі ізольовані від неї. 
Але не слід забувати, що кожна людина, 
незалежно від стану здоров’я, наявності 
фізичної чи інтелектуальної вади має право 
на здобування освіти, якість якої не 
відрізняється від якості освіти здорових 
людей, на соціальний комфорт та освітньо-
трудову реалізацію. Тому головним 
завданням державної політики у розв’язанні 
освітніх проблем дітей з особливостями 
розвитку є надання комплексної 

кваліфікованої допомоги кожній родині, яка 
виховує дитину з вадами розвитку. 

Для реалізації цього завдання 
починати необхідно з обліку, збору 
статистичних даних і створення єдиного 
реєстру про кількість таких дітей в Україні і, 
зокрема, у кожному регіоні, про рівень 
задоволення їхніх особливих потреб. Не 
маючи таких даних, не можна передбачати й 
регулювати напрямки і форми організації 
допомоги, пріоритетність створення типів 
навчально-корекційних закладів, 
реабілітаційно-лікувальних комплексів не 
тільки в окремому регіоні, але й у державі. 

Виконання цих завдань безпосередньо 
залежить від ефективності діяльності 
психолого-медико-педагогічних 
консультацій (ПМПК), від їхньої 
спроможності виявити всіх дітей з 
труднощами розвитку та забезпечити їх 
необхідною допомогою.  

ПМПК – це постійно діючі державні 
діагностико-корекційні заклади у сфері 
освіти і науки, що здійснюють психолого-
педагогічний супровід освітньо-виховного 
процесу і соціально-трудової адаптації дітей 
з порушеннями фізичного чи (або) 
розумового розвитку. 

Провідними завданнями консультацій 
є виявлення, облік та діагностичне вивчення 
дітей віком до 18 років з вадами у 
психофізичному розвитку та визначення 
форм допомоги для них. Найважливішим і 
відповідальним серед них є оцінка 
потенційних можливостей розвитку такої 
дитини та визначення адекватних умов її 
навчання, виховання і професійної 
підготовки. 

Психолого-медико-педагогічна 
служба у Полтавській області має 
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розгалужену мережу, до якої входять 
обласна ПМПК та 30 районних (міських) 
ПМПК. 

Фахівці психолого-медико-
педагогічної служби надають кваліфіковану 
допомогу з питань навчання і виховання 
дітей з особливими потребами. Проводиться 
психолого-педагогічне вивчення дитини з 
проблемами у розвитку, оцінюються її 
труднощі та потенційні можливості, 
надаються рекомендації щодо створення 
адекватних умов навчання та виховання. 
Визначаються шляхи корекції для дітей з 
порушеннями поведінки, розладами 
адаптації в колективі, шкільною 
неуспішністю, невротичними порушеннями 
(страхи, негативізм, неврози тощо). 
Визначається психологічна готовність 
дитини до навчання у школі. 

Кожна дитина з особливими 
потребами потребує специфічних умов 
організації спеціальної освіти з метою 
найповнішої реалізації загальноосвітніх і 
корекційно-розвивальних цілей у навчально-
виховному процесі. Такі умови створено у 
спеціальних загальноосвітніх дошкільних чи 
шкільних навчальних закладах, навчально-
реабілітаційних центрах. Але на сучасному 
етапі в Україні відкрилися нові перспективи 
змін у системі спеціальної освіти, що 
насамперед пов’язані з переосмисленням 
ставлення до дітей з особливими освітніми 
потребами. Інтернатна модель перестає бути 
для них єдиним і обов’язковим типом 
закладу, у якому учні перебувають в умовах 
відокремленого навчання та ізоляції від 
соціуму. У батьків і дітей з’явилася 
можливість вибору різних форм навчання. 
Практика європейських країн свідчить, що 
більшість із дітей з особливими освітніми 
потребами може навчатися в 
загальноосвітніх школах за моделлю 
інклюзивної освіти.  

Використання такої моделі 
передбачає надання якісних освітніх послуг 
дітям з особливими освітніми потребами у 
звичайних класах (групах) загальноосвітніх 
(дошкільних) навчальних закладах за умови 
відповідної підготовки вчителів та надання 
підтримки сім’ям. 

Сприяти розв’язанню питань, які 
ставить перед загальноосвітньою школою 

інклюзивне навчання, покликані психолого-
медико-педагогічні консультації. Саме вони 
беруть на себе функції супервізора у 
питаннях корекції і розвитку дітей з 
особливостями психофізичного розвитку.  

Фахівцями Полтавської психолого-
медико-педагогічної служби визначаються 
особливості психофізичного розвитку 
дитини, її можливості та потреби, 
формулюються рекомендації батькам, 
педагогам, практичним психологам з питань 
вибору можливих форм і методів навчання, у 
тому числі інклюзивного. 

Надається консультативна та науково-
методична допомога педагогічним 
працівникам загальноосвітніх навчальних 
закладів щодо організації інклюзивного 
навчання і створення оптимальних умов для 
реалізації потенційних можливостей, 
розвитку здібностей, обдарувань, здобуття 
якісної освіти дітьми з особливими освітніми 
потребами. Консультанти ПМПК беруть 
участь у семінарах, конференціях, круглих 
столах, методичних об’єднаннях, на яких 
висвітлюються питання інклюзивної форми 
навчання. 

Батьки отримують консультативну 
допомогу з питань інтелектуального 
розвитку, корекції поведінкових розладів та 
порушень емоційно-вольової сфери, щодо 
реабілітації, соціальної адаптації дітей з 
вадами розвитку. Фахівцями ПМПК ведеться 
роз’яснювальна робота про необхідність 
раннього виявлення відхилень 
психофізичного розвитку дитини в процесі 
психолого-медико-педагогічного її вивчення 
та забезпечення ранньої корекції з метою 
успішної адаптації в соціальному 
середовищі.  

Проводяться психокорекційні заняття 
(бесіди) з батьками, діти яких мають тяжкі 
порушення психофізичного розвитку і не 
охоплені спеціальним навчанням. Батьки 
отримують інформацію щодо 
реабілітаційних закладів, товариств 
інвалідів, які надають допомогу сім’ям, що 
виховують дитину з особливими потребами. 

Крім отриманих знань з питань 
ранньої корекції порушень розвитку дитини, 
батьки вчаться міркувати, роблять 
несподівані відкриття, позбавляються 
суб’єктивізму, вчаться любити дитину 
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такою, якою вона є. Консультанти 
психолого-медико-педагогічної служби 
залучаються до розроблення індивідуального 
навчального плану, надають системну 
психолого-педагогічну підтримку дітям з 

особливими освітніми потребами, які 
навчаються в умовах інклюзивного навчання 
та за індивідуальною формою у домашніх 
умовах. 

 
 

Запровадження інклюзивної практики у СНВК № 45 

 
Шаповал Алла Олексіївна, директор  
Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу  № 45  

 
 

Полтавський спеціалізований 
навчально-виховний комплекс № 45 
перебуває на шляху розвитку інклюзивної 
освіти в Україні з 2001 року. Наш заклад є 
експериментальним майданчиком напрямку 
«Соціальна адаптація та інтеграція в 
суспільство дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шляхом організації 
їх навчання у загальноосвітніх закладах». А з 
2008 року приєднались до Всеукраїнського 
експерименту «Соціальна адаптація та 
інтеграція в суспільство дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, шляхом 
запровадження їх інклюзивного навчання».  

Діти з особливими потребами 
навчаються в групах та класах загального 
розвитку. В комплексі створено всі умови 
для розвитку творчих здібностей дітей. 
Одним із пріоритетних напрямків роботи 

закладу є організація  тісної співпраці з 
батьками. 

У закладі працює дошкільна ланка (8 
груп) та класи початкової школи (4 класи ).  

У нас створено команду педагогів-
однодумців, які переконані в необхідності 
інклюзивного навчання для всіх дітей. Серед 
них практичний психолог, соціальний 
педагог, вчитель-логопед. Для забезпечення 
належного медичного обслуговування 
працюють лікар, старша медсестра, 
масажист. З 2004 року заклад отримав статус 
спеціалізованого з поглибленим вивченням 
англійської мови. Всі педагогічні працівники 
мають відповідну базову освіту. 

Тісна співпраця з Всеукраїнським 
фондом «Крок за кроком» надає нам 
можливість постійно самовдосконалюватись. 
Це участь у тренінгах, семінарах, круглих 
столах, які проводять кращі міжнародні 
спеціалісти, науковці, практики з питань 
інклюзії. 

Початком нашої роботи було 
створення інклюзивного навчального 
середовища. Підходи до створення й 
розвитку інклюзивного навчального 
середовища реалізовувались у рамках 
чотирьох взаємопов’язаних напрямків, а 
саме : 
• розв’язання організаційних питань;  
• вироблення загальних принципів 

інклюзивного навчання в закладі; 
• запровадження інклюзивної практики;  
• робота з батьками. 

Напрямок розв’язання 
організаційних питань у нашому закладі – 
це створення колективу, який поділяє ідеї 
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співробітництва, стимулює розвиток усіх 
учасників колективу, в якому цінність 
кожного є основою спільних досягнень. 

Напрямок вироблення загальних 
принципів інклюзивного навчання в 
закладі – включення кожної дитини у 
навчально-виховний процес та всіх членів 
колективу у роботу з першого дня 
перебування дитини в закладі.  

 Щодо запровадження інклюзивної 
практики, то це вироблення моделі 
командної роботи, пошук ефективних 
засобів, методів та прийомів щодо 
включення дітей з особливими потребами до 
загальноосвітніх груп та класів. Робота з 
батьками була однією з найголовніших. Усім 
дітям потрібна підтримка батьків, а діти з 
ООП потребують ще більшого залучення 
батьків і не тільки на початкових етапах 
навчання, а й протягом усього перебування в 
дошкільній ланці та у шкільному житі. Чому 
батьки докладають всіляких зусиль для того, 
щоб дитина відвідувала масовий (загальний) 
навчальний заклад, а не спеціальний? Їм 
зручне місце розташування закладу – 
поблизу домівки, дитина не відривається від 
сім`ї, друзів, оточення люблячих батьків та 
родичів. А ще у нашому закладі дитина 
перебуває в середовищі однолітків з 
правильно розвиненим мовленням, гарним 
рівнем інтелекту. Тому розвиток таких дітей 
не гальмується, а навпаки, прогресує.  

 Ці шляхи прогнозують напрямки 
мислення педагогів, батьків, суспільства, 
спрямовані на реформування закладу освіти 
такого типу. З досвіду роботи закладу 
необхідно зазначити, що стратегія розвитку 
інклюзії в умовах навчально-виховного 
комплексу – це не просто сума якихось 
пропозицій зі здійснення в закладі 
додаткових дій та ініціатив по відношенню 
до дітей з особливими освітніми 
проблемами, у ній розкриваються способи 
позитивної зміни закладу відповідно до 
інклюзивних цінностей. А ці позитивні зміни 
сприяють:  
• створенню справжніх відносин 

співробітництва в середовищі дітей; 
• створенню командної роботи педагогів 

та спеціалістів в умовах тісного 
співробітництва;  

• активному прийняттю і дотриманню 
інклюзивних цінностей та принципів 
інклюзії; 

• покращенню розвитку в закладі 
підходів, характерних для інклюзивної 
освіти; 

• визнанню значущості способів та 
методів навчання, за яких діти активно 
залучаються до навчального процесу; 

• отриманню знань, умінь і навичок, що 
ґрунтується, перш за все, на власному 
досвіді дітей.  
За час участі в експериментальній 

діяльності заклад неодноразово брав участь у 
апробації нових підходів до навчання, 
виховання та розвитку дітей в умовах 
інклюзії. Останніми були матеріали 
апробації проекту «Використання індексу 
інклюзії для розвитку інклюзивної школи». 
За результатами проведеного 
самооцінювання ми визначили певні 
позитивні зміни, а саме:  
• професійний розвиток персоналу та 

поширення різноманітності в 
навчальних видах діяльності; 

• організація роботи асистентів 
вихователів та вчителів;  

• покращення доступності навчального 
закладу для всіх дітей незалежно від 
їхніх потреб;  

• перегляд політики на рівні закладу 
щодо проявів негативної поведінки;  

• посилення співпраці навчального 
закладу з органами місцевого 
самоврядування, громадою. 
Педагоги відшукують такі засоби і 

прийоми роботи, які б соціалізували 
розвивали і виховували дітей усього 
дитячого колективу, незалежно від їхніх 
особливостей, національності, статі. 
Ефективним засобом у роботі нашого 
колективу з дітьми з особливими освітніми 
потребами є ігри та вправи, спрямовані на 
створення позитивної атмосфери в групі; 
ігри та вправи, направлені на розвиток 
особистості, формування позитивної 
самооцінки дитини (павутинка дружби, твоє 
ім`я, найголовніша людина в світі, 
святкування днів народжень). Ефективним 
засобом впливу на дітей є читання художньої 
літератури, зокрема творів 
В. О. Сухомлинського. 
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У процесі роботи педагогічні 
працівники відпрацювали певну схему 
роботи:  
• виразне читання;  
• супровід наочністю;  
• бесіда за змістом;  
• створення проблемної ситуації; 
• розв’язання проблемної ситуації, її 

мотивація; 
• надання можливості  кожній дитині 

висловити власну думку; 
• аналіз власних дій, власних поглядів;  
• узагальнювальні висновки. 

За результатами спостережень 
інклюзивна освіта розв’язує проблему 
соціальної адаптації дитини. А основою 

соціальної адаптації дитини є її взаємодія з 
навколишнім середовищем. 

Проблеми, з якими приходять діти: 
порушення розвитку; потреби у спілкуванні; 
недорозвиток мотиваційної сфери. 
Ефективними шляхами вирішення проблем є 
корекція та розвиток пізнавальних процесів 
за допомогою різноманітних дидактичних 
матеріалів та вправ, методів і прийомів теорії 
розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ). 

Важливим і цінним є те, що, 
апробовуючи передові гуманістичні 
практики, педагоги СНВК № 45 м. Полтави 
самовдосконалюють власні підходи до 
розв’язання проблем інклюзії та зацікавлені 
у впровадженні інклюзивних цінностей і 
практик у системі освіти України. 

 
  

Логопедичний супровід в умовах закладу, який упроваджує 
 інклюзивне навчання 

 

Дмитрієнко Ірина Геннадіївна, 
вчитель-логопед вищої категорії Полтавського СНВК № 45  

 
  

Останні дослідження у країнах СНД 
показали, що кожна третя або четверта 
дитина має затримку мовлення або 
мовленнєві порушення. Кількість дітей з 
подібними відхиленнями збільшується. Це не 
залежить від рівня освіти батьків, від їхнього 
статусу у суспільстві. Україна має ті ж самі 
проблеми. Виникла необхідність у відкритті 

логопедичної служби в різних типах освітніх 
закладів. Адже дуже важливо активно 
впроваджувати систему раннього виявлення 
дітей з мовленнєвою патологією і ранньою 
комплексною допомогою.  

Тому одним із напрямків роботи 
спеціалізованого навчально-виховного 
комплексу № 45 м. Полтави є корекційно-
профілактична робота з усунення вад 
мовлення, яка здійснюється без 
спеціалізованої логопедичної групи. Діти з 
вадами мовлення перебувають у своєму 
середовищі, серед своїх однолітків, що 
спонукає їх тягнутися за більш розвинутими 
дітьми із правильним мовленням. Усі 
педагоги цього закладу працюють над 
розв’язанням цієї проблеми системно і 
комплексно. Тенденція сучасного навчання 
полягає у спонуканні дітей до мовленнєво-
розумової активності в різноманітних формах 
навчальної діяльності.  

Робота логопеда у закладі включає в 
себе такі напрямки: діагностичний, 
профілактичний, корекційний. На початку 
навчального року усі вихованці закладу 
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обстежуються: серед дошкільників мають 
порушення мовлення ФФНМ; ЗНМ ІІІ-ІV 
рівня; ФНМ – 50 % від загальної кількості 
дітей, які, розмовляючи, пропускають, 
викривлюють або замінюють потрібні звуки в 
словах іншими, серед школярів 37 %, у яких 
спостерігається дефектна вимова звуків, з 
недоліками розвитку фонематичного слуху, а 
в учнів 3-4 класів спостерігаються специфічні 
помилки при письмі та читанні. Ці діти 
перебувають під постійним спостереженням з 
боку логопеда, психолога та педагогічних 
працівників закладу. Залежно від виду 
порушення мовлення у дитини 
рекомендуються консультації вчителям, 

вихователям, батькам, пропонуються 
логопедичні заняття без відриву від закладу у 
зручний для дитини і батьків час. 

На логопедичних заняттях 
проводиться робота з усунення вад мовлення 
та над розвитком психічних функцій. Згідно 
із засвоєнням звукової сторони мовлення за 
віком можливо судити, чи є відставання у 
дитини, чи їх немає. 

Виникає питання, коли повинно 
проводитися логопедичне втручання? 
Починати потрібно із раннього віку, тому бо 
якщо не подолати проблеми в дошкільному 
віці, вони будуть ускладнюватися у 
шкільному. 

Лінійний ланцюжок логопедичних діагнозів 
Фонетичний недорозвиток мовлення 

Дошкільний вік Шкільний вік 
Ротацизм, ламбдацизм, 
капацизм, сигматизм. 
Порушення вимови окремих 
звуків. 

Більш стійкий до корекції. 
Проблеми при спілкуванні.   
Неадекватна поведінка. 
Порушення психічних процесів. 
Негативний вплив на емоційний стан 
мовлення, занижена самооцінка. Проблеми при спілкуванні 
з однолітками. 

Фонетико – фонематичний недорозвиток мовлення 
Дошкільний вік Шкільний вік 

Поліморфна дислалія. 
Стерта форма дизартрії. 
Порушення вимови звуків + 
недорозвиток фонематичного 
слуху. 

Більш стійкий до корекції. 
Проблеми при спілкуванні.  
Неадекватна поведінка. Негативний вплив на емоційний 
стан мовлення, занижена самооцінка. Проблеми при 
спілкуванні з однолітками. 
Порушення психічних процесів. 
Проблеми при засвоєнні письма та читання. 
Дисграфія. Дислексія 

Загальний недорозвиток мовлення 
Дошкільний вік Шкільний вік 

Поліморфна дислалія. 
Стерта форма дизартрії 
Порушення вимови звуків + 
недорозвиток фонематичного 
слуху + недорозвиток лексико-
граматичної структури 
мовлення 

Більш стійкий до корекції. 
Проблеми при спілкуванні. Негативний вплив на емоційний 
стан  мовлення, занижена самооцінка. Проблеми при 
спілкуванні з однолітками.  
Неадекватна поведінка. 
Порушення психічних процесів.  
Проблеми при засвоєнні письма та читання. 
Дисграфія. Дислексія, аграматизми. 

  
За час практичної діяльності в умовах 

інклюзивної групи та класу визначились в 
питанні «Над чим працює вихователь, 
вчитель і вчитель-логопед під час навчально-
виховного процесу з дітьми, які мають 
різноманітні недоліки мовлення»  та 

наступності роботи вихователя та логопеда, 
які представлено у схемах ( див. мал. 1, 2, 3 
додатку).  

Використовуються різні форми 
взаємодії з дитиною: підгрупові заняття, 
індивідуальні, заняття-екскурсії, 
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логопедичний масаж, вправи на релаксацію та 
на розвиток моторики, психогімнастичні 
вправи, логоритміка, заняття з елементами 
мистецької та художньої педагогічної освіти 
для розвитку мовленнєвої комунікації, 
заняття-консультації для батьків та педагогів 
закладу. У відношенні до дітей, які 
відвідують заняття логопеда, вихователь, 
вчитель здійснює індивідуальний підхід. 
Логопед слідкує, щоб дитина із заїкуванням 
вимовляла фрази злито, плавно; вихованці з 
порушенням звуковимови правильно 
вимовляли автоматизований звук; дитина з 
алалією будувала правильно фрази без 
аграматизмів, не викривляла складової 
структури слова та виконувала рекомендації 
логопеда. 

З метою профілактики мовленнєвих 
порушень проводяться семінари практикуми 
для вихователів. У кожній групі створено 
куточки з мовленнєвого середовища. 
Постійно проводяться консультації з 
батьками, педагогами. На прогулянках за 
порадою логопеда проводиться пальчикова 
гімнастика, ігри, які спрямовано на розвиток 
мовленнєвого слуху, збагачення й 
активізацію словникового запасу, корекцію та 
розвиток граматичної будови мовлення.  

У чому вбачаємо користь від цієї 
роботи: 

по-перше, охоплено дітей всього 
закладу тому, немає потреби переходити в 
інший заклад освіти.  

по-друге, заняття проводяться у 
зручний для дітей час і не забирають вільний 
час у батьків. 

по-третє, зацікавленість вихователів, 
учителів у взаємодії з логопедом. Логопед 
працює постійно у співпраці з лікарями: 
психоневрологом, ортодонтом, 
отоларингологом. 

Діти, які мають важкі вади мовлення, 
супроводжуються вчителем-логопедом і на 
етапі початкової школи. У них 
спостерігаються  розлади писемного 
мовлення, це так звані дисграфіки та 
дислексики. 

 На підставі висновків учнів було 
поділено на групи за суміжним діагнозом, 
складенио перспективний план роботи з 
кожною групою, який враховує індивідуальні, 
вікові особливості та спирається на 

програмовий матеріал з української мови. 
Такий план погоджено з учителями 
початкових класів та адміністрацією закладу. 

Основна мета цієї роботи – 
мовленнєвий і наочний матеріал, що 
добирається за парами звуків (букв), які діти 
найчастіше плутають; вправи на розвиток 
фонематичного слуху, звуко-буквеного 
аналізу та синтезу на всіх заняттях. Особлива 
увага приділяється послідовності звуків у 
слові, їхнього місця відносно інших звуків, 
кількості складів тощо. Усі вправи сприяють 
подоланню помилок, пов’язаних з 
порушенням мовленнєвого аналізу і синтезу. 
Роботу над подоланням недоліків письма 
спрямовано на активізацію функцій різних 
аналізаторів (мовнослухового, 
мовнорухового, зорового, тактильних 
відчуттів тощо). 

На логопедичних заняттях 
використовуються вправи на закріплення  
вивчених граматичних тем на уроках 
української мови,  вправи для розвитку 
мовлення, збагачення його лексичної та 
граматичної будови.  

Тенденція сучасного навчання полягає 
у спонуканні дітей до мовленнєво-розумової 
активності в різноманітних формах 
навчальної діяльності. Тому на логопедичних 
заняттях проводиться робота щодо корекції 
мовленнєвого недорозвитку і одночасно 
відпрацьовуються процеси уваги, пам’яті, 
логічного мислення, використовуються  різні 
форми контролю і самооцінки, що складає 
основу формування активної мовленнєво-
розумової діяльності і лінгвістичної 
орієнтації. Проводяться інтегровані уроки: 
логопедичні заняття поєднуються з уроками 
малювання, природознавства, краєзнавства. 
Це забезпечує формування в учнів досвіду 
творчої діяльності. 

Вчителями початкових класів 
використовуються рекомендації щодо 
виправлення стійких специфічних помилок; 
перешкод, які зустрічаються у молодших 
школярів при засвоєнні навчальної програми, 
що дає можливість корекційний процес 
робити ефективнішим (див. табл. 1 додатку). 

Таким чином, основне завдання 
вчителя-логопеда, який працює в умовах 
інклюзивного закладу полягає у 
попередженні та своєчасному подоланні 
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порушень усного та писемного мовлення у 
дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку, розвитку усіх психічних функцій, 

проведенні профілактичної роботи в 
ранньому віці щодо запобігання мовленнєвих 
порушень.  

 

Досвід реалізації інклюзивної освіти  
у СНВК № 26 «Перші кроки» м. Полтави 

 
Токаренко Неля Петрівна,  
директор СНВК № 26 «Перші кроки» м. Полтави 

 
 

Усі діти мають право на освіту і, як 
наслідок цього, право на прогрес. 

Конвенція ООН «Про права дитини» 
 
Спеціалізований навчально-виховний 

комплекс № 26 «Перші кроки» м. Полтави 
одним з перших у 2001 році долучився до 
проекту «Соціальна адаптація та інтеграція в 
суспільство дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шляхом організації 
їх навчання у загальноосвітніх закладах», 
організованого ВФ «Крок за кроком». За ці 
роки інклюзивна освіта перетворилася з 
ініціативи та бажання батьків дітей з 
особливими освітніми потребами бачити 
свою дитину в класі чи групі між 
однолітками на «Концепцію розвитку 
інклюзивної освіти», затверджену наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
01.10.2010 № 912. 

Наш заклад у постійному пошуку 
нових шляхів, які б змогли забезпечити 
успішне навчання всіх дітей. Основним 

принципом ми вважаємо надання 
можливостей, щоб усі діти навчалися разом, 
незважаючи на певні труднощі чи 
відмінності, що існують між ними. 

У нашому закладі 22 дитини з 
особливими освітніми потребами залучено 
до навчання у загальних класах, групах. З 
ними працюють основні педагоги, 
практичний психолог, соціальний педагог, 
вчителі-дефектологи, вчитель-логопед.  

Педагоги закладу успішно 
опрацювали матеріали «Індекс інклюзії», які 
дозволили визначити, наскільки 
інклюзивним є наш навчальний заклад. 

Індекс інклюзії дає можливість 
проаналізувати сильні і слабкі сторони в 
організації інклюзивного навчання та на 
основі отриманих результатів дослідження 
розробити план розвитку (трансформації) 
навчального закладу. 

Звичайно, що матеріали «Індексу 
інклюзії» не є єдиними – існують також 
індикатори інклюзивної освіти для Європи, 
розроблені Європейською агенцією розвитку 
освіти для осіб з особливими потребами та 
інші. Цінність даних матеріалів у тому, що 
кожен навчальний заклад може адаптувати їх 
до власних потреб і особливостей своєї 
діяльності; у підході, який передбачає 
максимальну участь усіх учасників 
навчально-виховного процесу, – від 
найменших дітей у дитячому садку до учнів 
у загальноосвітньому та професійно-
технічному закладах, педагогів, батьків, 
інших членів місцевих громад. 

Кожного року 15 листопада в Лондоні 
проводиться національна конференція з 
питань використання «Індексу інклюзії», де 
освітяни, батьки, представники ширшої 
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громади обговорюють питання розуміння та 
впровадження основних принципів 
інклюзивної освіти. Можливо, навчальним 
закладам України також варто долучитися до 
руху постійного з`ясування відповідей на 
запитання «Наскільки інклюзивними ми 
є»? та «А що ми розуміємо під 
інклюзивною освітою»? 

У групах та класах створено 
розвивальне середовище, яке допомагає 
дитині проявляти самостійність, пізнавальну 
активність, творчі здібності. Колектив 
педагогів, учнів та батьків працює як єдине 
ціле, об’єднаний єдиною метою, щоб дитина 
почувалася неповторною, всебічно 
розвиненою, необхідною в суспільстві 
особистістю. 

Наш заклад активно співпрацює з 
управлінням освіти Полтавського 

міськвиконкому, Полтавським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського та іншими 
4-ма навчальними закладами міста Полтави, 
які впроваджують інклюзивну освіту. 

Політику закладу спрямовано на : 
• покращення доступності навчального 

закладу для всіх дітей та дорослих з 
обмеженими можливостями; 

• організацію діяльності асистентів 
педагогів; 

• посилення співпраці навчального 
закладу з місцевою громадою та 
соціальними партнерами. 
Тобто, досвід такої роботи свідчить, 

що ми обрали правильний напрям розвитку 
інклюзивної освіти, завдяки якій кожна 
дитина зможе знайти своє місце в житті. 

 
 

Партнерський підхід у розробці та реалізації індивідуального 
 навчального плану 

 
Барановська Наталія Іванівна, заступник директора 
з виховної роботи Полтавського СНВК № 26 «Перші кроки» 

 
 

Ніколи не сумнівайтесь, що невелика 
група вдумливих, відданих справі 
громадян може змінити світ. 
Насправді всі зрушення, власне,  

так і відбуваються. 
Маргарет Мід   

 

Щоб правильно оцінити дитину, 
зібрати всебічну інформацію про неї, педагоги 
нашого закладу проводять спостереження, 
визначають поточний рівень розвитку 
особистості, оскільки, це дає можливість 
з’ясувати сильні якості учня (дошкільника) та 
сфери, де він відстає. 

Спостереження проводять як вчителі 
(вихователі), так і вузькі спеціалісти, що 
працюють у закладі. Процес оцінки учнів 
(дошкільників) з особливими потребами 
здійснюється комплексно. Комплексність 
необхідна для того, щоб точно визначити 
можливості дитини і всі сфери, де вона 
потребує допомоги. Інформація, зібрана 
членами педагогічного колективу, допомагає 
добре змалювати повну картину поточного 
рівня розвитку дитини та зафіксувати ці дані у 
форму спостереження. На нашу думку, це 
дуже вдалий інструмент оцінки, де знання, 
вміння, ставлення та інтереси дитини, а також 
сфери, де вона потребує індивідуальної 
корекції повністю відображено. Форма 
складається на кожну дитину з особливими 
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освітніми потребами (ООП). Батьків 
обов’язково поінформовано про результати 
спостереження, враховуються їхні бачення та 
питання, що їх турбують. 

Після завершення процесу оцінки 
команда, в яку входять батьки, вчителі, 
фахівці, методично-адміністративна служба 
закладу, сідає разом і аналізує одержані 
результати з метою подальшого планування 
індивідуального навчального плану (ІНП). 

ІНП – це документ, що розробляється і 
впроваджується для кожного учня з 
особливими потребами. 

Завдання ІНП – сформувати для дитини 
програму навчання, сприяти її впровадженню 
та здійснювати моніторинг цього процесу. 

ІНП – це, власне, той місточок, який 
заохочує батьків спільно з навчальною 
установою визначати навчальні потреби учня 
(дошкільника), пристосування або 
удосконалення, які потрібні для його 
навчання, а також визначити, яких результатів 
вони очікують від індивідуальної програми. 

Для колективу ІНП – це письмове 
зобов’язання перед родиною про те, що всі 
необхідні модифікації і акомодації передбачені 
інструкційною програмою для їхньої дитини, 
буде впроваджено якнайкраще. 

Члени команди працюють у 
співробітництві і несуть спільну 
відповідальність за рішення стосовно стратегій 
навчання. Склад команди формуємо залежно 
від потреб кожної окремої дитини. 

На практиці впевнилися, що співпраця, 
обмін думками, спільність вимог і дій є 
важливими фактом у цьому процесі. Лідером у 
команді може бути представник адміністрації, 
психолог, вчитель, вчитель-дефектолог. Він 
координує дії всіх членів як при розробленні, 
так і при реалізації ІНП, складає графік нарад 
консультативно-педагогічної групи, зустрічей, 
коли в них виникає потреба. Це дає 
можливість контролювати ІНП, оцінювати 
його ефективність та вносити необхідні зміни 
до окремих його складових, плануються 
додаткові послуги, які дадуть дитині 
можливість успішно навчатися у звичайному 
класі. 

План підсумовує особисті дані про 
дитину та в позитивному сенсі її потреби. Він 
є гнучким і змінюється відносно змін у дитині. 
• інформація про дитину та родину; 

• показники наявного рівня розвитку 
дитини; 

• довгострокові цілі та короткострокові 
завдання; 

• пов’язані з навчанням спеціальні послуги; 
• адаптація та удосконалення кімнат для 

проведення завдань (при потребі); 
• звіт про прогрес; 
• термін, протягом якого буде діяти ІНП. 

Враховуючи турботу батьків, маючи 
відомості про рівень розвитку дитини, 
одержані в процесі оцінки та зафіксовані у 
формі спостереження, визначаються цілі і 
завдання, які, на думку членів команди з 
розроблення ІНП, повинні допомогти дитині 
оволодіти певними знаннями і вміннями. Вони 
мають відповідати поточному рівню розвитку 
учня (дошкільника). У визначенні цих цілей і 
завдань беруть участь всі особи, причетні до 
роботи з дитиною. 

При плануванні довгострокових цілей 
слід враховувати: 
• спиратися на сильні сторони дитини, а не 

лише на те, що не виходить. Пріоритетні 
задачі визначає команда; 

• цілі не мають бути надто конкретними – 
усі деталі передбачено вузькими 
задачами; 

• враховувати період досягнення кожної 
цілі; 
А короткострокові задачі (маленькі 

кроки) плануються відповідно до 
довгострокових завдань. Кожна задача має 
бути визначена: 
• що робить дитина для досягнення мети; 
• у яких умовах вона це буде робити; 
• як буде демонструвати успіх; 
• ставимо дату, коли мети досягнуто і 

ставимо наступну задачу. 
Дуже важлива річ, на яку хочу звернути 

увагу. Зазвичай, педагоги намагаються 
надолужити з учнем те, що йому не вдається. 
Це призводить до того, що практично більшу 
частину часу в школі учень змушений 
працювати над невдалими спробами. 

Такий підхід робить навчання для 
дитини складним, нудним і безрадісним. 
Звичайно, надолужувати згаяне – це завдання 
ІНП, але ж ефективне навчання буде тоді, коли  
по можливості в ІНП включено зусилля на 
подальший розвиток однієї з сильних сторін 
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учня. Дитина має відчувати себе успішною, 
мати такі завдання, з якими справиться 
самостійно. Це дасть можливість підтримати 
внутрішнє «Я» та сформувати позитивну 
самооцінку. Саме такий підхід допомагає 
дитині досягти нових успіхів у тих сферах 
навчання та розвитку, в яких вона вже почуває 
себе впевнено, а також дає змогу 
компенсувати труднощі. 

Атмосфера приязні, визнання з боку 
значущого дорослого опосередковує систему 
міжособистісних стосунків між дітьми, сприяє 
розвиткові симпатій та прихильності між 
ними. 

Команда однодумців постійно працює 
над питанням доцільності урізноманітнення й 
розширення переліку критеріїв оцінювання 
досягнень дітей з освітніми потребами. 
Педагоги оцінюють у своїх вихованців навіть 

незначне просування вперед в оволодінні 
основ наук і постійно фіксують це у 
вербальному та невербальному визнанні 
(оцінці). Підтримка, справедлива оцінка 
найменших досягнень дитини з ООП та 
шанобливе ставлення до всіх дітей може 
слугуватиме не лише виробленню у кожної 
дитини ціннісного ставлення до себе, а й 
безперечно вплине на якість виконання 
завдання.  

З метою розширення доступу до 
навчання дошкільників та учнів з ООП 
впроваджується партнерське викладання. 
Спільне викладання має місце, коли два чи 
більше спеціалістів спільно проводять 
самостійне викладання в різноманітній 
змішаній групі учнів (дошкільників) в єдиному 
фізичному просторі (фото 1,2). 

 
Педагогами закладу відпрацьовано 

найбільш поширені підходи партнерського 
викладання: один викладає, інший 
включається за необхідності; паралельне 
викладання; почергове викладання; 

викладання в команді;  викладання в 
навчальному середовищі. Педагоги закладу 
зрозуміли, що спільне викладання це одна з 
найбільш розвивальних практик інклюзивної 
освіти, але є і однією з найбільш складних.  
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Індивідуально чи в команді з колегами 
педагоги аналізують зібрану інформацію для 
оцінювання прогресу дитини і планування 
подальших кроків її розвитку. 

Для того, щоб підвищити загальний 
рівень навчання, педагоги регулярно 
працюють у складі команд фахівців, які 
співпрацюють один з одним. 

Спільне викладання в закладі 
проводиться поступово.  

Оцінивши існуючий рівень 
співробітництва, можна відмітити, що в 
закладі є гарний тандем співпраці вихователя 
загальної групи і вихователя-реабілітолога, які 
надають якісну допомогу всім без винятку 
дітям, співпраця вчителя і вчителя-
дефектолога, вихователя і вчителя-логопеда. 

Саме такий підхід допомагає дітям з 
ООП залучитись до широкого кола 
загальноосвітніх груп/класів, включаючи 

програми поглибленого вивчення предмета, та 
забезпечує наявність безпосередньої допомоги 
від спеціального педагога, до найважливіших 
елементів навчальних програм. 

Щодня хлопчиків і дівчаток з 
особливими потребами батьки приводять до 
нашого закладу. Це діти слабкі і сильні, з 
різними здібностями та обмеженнями, вони 
мають право на життя, любов, опіку та 
державний захист. Бо життя кожного безцінне, 
і дар кожного – неповторний, і, тільки 
відкривши серця один до одного, ми разом 
можемо творити інший світ, у якому є місце 
для кожного, у якому життя кожної дитини є 
чимось сокровенним, важливим. Це справді 
особливі діти, адже можуть зробити світ 
добрішим, а ми, педагоги, готові допомогти й 
іншим таким дітям: надати поради, 
консультації та співпрацювати з сім’ями, які 
цього потребують. 

  
Психологічна підтримка всебічного розвитку дитини з особливими 

потребами 
 
Жук Наталія Дмитрівна, 
практичний психолог Полтавського СНВК № 26 «Перші кроки»       

 

Дитина, розвиток якої ускладнено 
дефектом, не просто менше 
розвинена, ніж її однолітки,  

але розвинена інакше. 
Л. С. Виготський 

 
Загальновідомо, ставлення до дітей з 

особливими потребами, ступінь 
толерантності є тим дзеркалом, завдяки 
якому перевіряється ступінь зрілості 

суспільства, а отже, його відкритості, 
демократичності; це дзеркало, в якому ми 
можемо побачити самі себе, приховані 
больові точки нашого суспільного організму. 
Отже, ставлення до дітей, зокрема хворих, 
дає нам змогу побачити як ціннісні 
орієнтації певного суспільства, так і 
перспективи його розвитку. 

Працюючи з дітьми, які потребують 
допомоги практичного психолога, стало 
зрозумілим: значною мірою підвищується 
рівень вірогідності успіху в 
компенсаторному розвитку дитини з 
особливими потребами. Позитивна соціальна 
позиція школяра за такого типу навчання 
визначається тим фактором, що він не 
залишається наодинці зі своїми проблемами, 
зумовленими наявною вадою. Його 
психічний стан і динаміка інтелектуально-
соціального розвитку, так би мовити, 
розділяються між іншими суб’єктами, 
стають колективною проблемою. 

Кілька років тому в наш заклад 
прийшов веселий, життєрадісний і дуже 
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жвавий хлопчик – Владик. Незважаючи на 
свою активність, хлопчик дещо відставав у 
розвитку від своїх однолітків, мав певні 
проблеми у засвоєнні та відтворенні 
навчального матеріалу. Мама хлопчика 
добре розуміла свою проблему та проблему 
власної дитини, тому після кількох бесід-
консультацій почала активну роботу, 
націлену на покращення психофізіологічного 
стану Владислава. Було налагоджено 
контакти з провідними лікарями, які мають 
великий досвід у питаннях щодо змішаних 
специфічних розладів психічного розвитку. 
Мама хлопчика разом зі спеціалістами 
отримала ряд консультацій, спрямованих на 
поглиблення знань та умінь у роботі з 
дітьми, які мають особливості такого 
характеру. 

Завдяки проведеній роботі та активній 
співпраці всіх людей, які доклали зусиль для 
покращення психологічного розвитку та 
соціальної адаптації дитини, ми досягли 
певних результатів. У Влада значно зросла 
допитливість та бажання продуктивного 
контакту з дітьми і дорослими, що дало 
поштовх до підвищення активності дитини 
не лише під час вільного вибору діяльності, 
але й під час корекційних занять, 
спрямованих на покращення рівня розвитку 
окремих психічних процесів. 

У хлопчика поглибився запас знань і 
уявлень, значно розширився словниковий 
запас, що дало можливість Владу більш 
точно висловлювати власну думку. 

Спостерігаючи за проявами поведінки 
вихованця, я як практичний психолог, у 
змозі робити судження й оцінки стосовно 
його особистості. Пов’язуючи ланцюг 
вчинків, висловлювань, емоцій, які 
демонструє чи стримує хлопчик, в єдине 
ціле, можна зрозуміти його внутрішній світ, 
його мотиви, моральну позицію, духовно-
культурний потенціал, здібності і 
можливості. 

Хлопчик став дуже допитливий, 
любить слухати оповідання та казки, 
відповідає на поставлені запитання і сам 
нерідко їх задає, що має важливе значення 
для розвитку аналітико-синтетичної 
діяльності дитини. 

Після ретельної підготовки 
розвивальних занять, спрямованих на 
розвиток математичних навичок, у Владика 
значно поглибився запас математичних 
понять і уявлень. Хоча саме цьому питанню, 
а також питанню стійкості та концентрації 
уваги під час занять ми і в подальшому 
будемо приділяти найбільше уваги у плідній 
співпраці педагогів, спеціалістів та батьків. 

У процесі корекційної роботи стало 
зрозумілим, що при отриманні дитиною 
індивідуальної та групової фахової допомоги 
з боку певних спеціалістів (психолога, 
дефектолога, логопеда, соціального 
педагога) вона зможе засвоїти навчальний 
матеріал на базі загальноосвітньої школи. 
Особистісно-орієнтована освіта допомагає 
дітям з особливими потребами шкільного 
віку з розумовими та сенсорними 
обмеженнями включатися в систему 
повноцінних соціальних відносин ще у 
період шкільного навчання, не чекаючи його 
закінчення. За таких умов відбувається 
певний змістовний збіг навчання і соціальної 
ситуації розвитку дитини з особливими  
потребами. 

Звичайно, найголовніше для цього 
напрямку роботи – навчити педагогів 
застосовувати методики особистісно-
орієнтованого навчання та розвитку дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку, 
бо саме це є обов’язковою умовою введення 
дітей з особливими потребами в звичайні 
освітні заклади. Але насамперед необхідне 
глибоке усвідомлення того, що в дітей з 
особливими потребами та їх родин мають 
бути такі самі права та можливості, як і в 
усіх інших; що суспільству слід докласти 
значних зусиль, щоб вони могли почуватися 
частиною більшої спільноти, знаходити 
друзів та однодумців, вчитися любити і 
поважати себе, усвідомлювати, що кожен з 
нас розвивається по-різному, але має свій 
неповторний талант, який подарує світові. 

Сьогодні, дивлячись на Владислава, 
можемо сказати: у цієї дитини є великий 
шанс на майбутнє. Можливо в наш час слід 
замислитися над тим, як зробити так, щоб 
такий шанс отримали інші діти, які мають на 
це право! Право на освіту, право на 
повноцінне життя! 
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Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

 
Гайдар Марина Вікторівна, 
соціальний педагог Полтавського СНВК №26 «Перші кроки» 

 
 

Дитина – ніжний паросток, 
 який стане могутнім деревом, 

 тому дитинство й вимагає до себе  
особливої уваги. 

В  Сухомлинський 
 

Інклюзивна освіта передбачає 
включення дітей з особливими освітніми 
потребами у спільну діяльність разом з 
іншими дітьми, починаючи з дошкільного 
віку. Спілкуючись зі своїми ровесниками, 
діти з особливими потребами стають 
активнішими, уважнішими один до одного, 
стараннішими, у них з’являється потреба ні в 
чому не відставати від здорових дітей. А у 
здорових дітей формується толерантне 
ставлення до дітей з обмеженими 
можливостями, з’являється бажання 
спілкуватися з ними. Вони охоче 
допомагають їм під час перевдягання, після 
ігор та занять, у підготовці до уроків, не 
відчуваючи ніякого дискомфорту в 
спілкуванні, стаючи добрішими й 
милосерднішими. 

Таким чином, вихованці навчального 
закладу з інклюзивною формою освіти 
переймають один в одного соціальний досвід, 
вчаться різним формам соціальної поведінки. 
Супроводжує дітей у навчально-виховному 
комплексі та координує діяльність усіх 

учасників навчально-виховного процесу 
соціальний педагог. 

Навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в інклюзивному 
навчальному закладі дає можливість цим 
дітям досягати успіху в усіх сферах 
діяльності. При цьому оцінюються конкретні 
досягнення дітей, незалежно від їхнього 
інтелектуального, психічного, фізичного чи 
соціального стану. Водночас у групах/класах 
залучення здорові діти більш чутливі до 
потреб і труднощів інших, з повагою 
ставляться до особливостей своїх товаришів. 

Важко описати словами ті емоції, 
користь та задоволення, які отримують діти з 
особливими освітніми потребами та їхні 
батьки, відвідуючи наш заклад. Власними 
очима бачиш кожний день, як діти з певними 
обмеженнями набувають нових навичок, 
умінь, здобувають цінні знання, беруть 
активну участь у житті закладу.  

Так, наприклад, супроводжуючи учня 
1 класу, який має особливі освітні потреби, 
можна простежити динаміку успіху дитини. 

Хлопчик на початку року погано 
адаптувався до нових умов, правил школи, 
важко вдавалося йому спілкування з 
ровесниками через його діагноз (дитячий 
церебральний параліч (ДЦП), туговухість, 
низький зір та косоокість). Перед нами було 
поставлено завдання, щоб хлопчик 
комфортно почував себе у класі та був 
соціально-прийнятим у дитячому колективі. 

Після першого семестру навчання та 
розвивальних занять Владислав звик до 
розвивального середовища класу, до нового 
вчителя, потоваришував з дівчатками 
Христиною та Лізою, брав участь у конкурсі 
образотворчого мистецтва, а також у 
різноманітних виховних заходах. 
Включаючись в освітній процес, хлопчик 
засвоює нові форми поведінки, спілкування, 
взаємодії, вчиться виявляти активність, 
ініціативність, свідомо робити свій власний 
вибір, переймає від дітей соціальний досвід. 
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Спільні уроки сприяють тому, що Владик 
спостерігає за реакцією учнів 1 класу на те чи 
інше завдання, чує їхні мовленнєві 
висловлювання. 

Такі спостереження формують у нього 
інтерес до пізнання навколишнього 
середовища, до навчальної діяльності, до 
співпраці, забезпечуючи успішну 
соціалізацію. 

Разом з хлопчиком, педагогами, 
спеціалістами радіють його досягненням і 
батьки. Вони щасливі бачити свою дитину 

соціально активним членом дитячого 
колективу, а також від того, що самі можуть 
бути повноцінно задіяними в житті 
навчального закладу, міста. 

Отже, інклюзивна освіта сприяє 
розкриттю, «дозріванню» особистості дитини 
з особливими освітніми потребами, 
вихованню толерантного, гуманного 
ставлення до дітей з обмеженими 
можливостями, а також формує у батьків 
активну громадську позицію стосовно 
захисту прав своїх дітей. 

 
 
 

Роль вчителя-дефектолога в інклюзивному  
дошкільному навчальному закладі 

Стеблянко Катерина Вікторівна,                                   Вовненко Олена Миколаївна, 
вчителі-дефектологи Полтавського СНВК № 26 «Перші кроки» 

 
 

Виняткове значення в роботі вчителя-
дефектолога закладу інклюзивної освіти має 
покликання, відданість улюбленій справі та 
постійне прагнення до самовдосконалення, 
впевненість в оптимістичній перспективі 
корекційно-відновлювального впливу. 
Досягти позитивного результату допомагає 
віра в можливості дітей, бачення дітей через 
призму їхніх вад, тісна співпраця з творчою 
командою педагогів. 

Політику СНВК № 26 «Перші кроки» 
підтримують батьки. Часто діагноз 
сприймається батьками як вирок і безвихідь. 
Помітивши відставання у розвитку дитини, не 
варто впадати в розпач, але й не слід 
сподіватися на легкий успіх. Для того, щоб 
зробити малюка щасливим, потрібно зовсім 

небагато, а саме: любов, терпіння і підтримка 
людей, що його оточують. Оптимізм, 
впевненість в позитивному результаті 
потрібно було передавати не тільки дітям, а й 
батькам. Основне завдання на той час – 
навчити батьків цікавою грою, невимушеним 
спілкуванням розвивати свою дитину. 

З дітьми, що мають особливості 
психофізичного розвитку, не слід сподіватися 
на швидке якісне і кількісне полегшення 
структури дефекту, позитивні зміни 
властивостей особистості. Робота 
олігофренопедагога вимагає раннього 
виявлення відхилень розвитку дитини та 
започаткування корекційного впливу, 
правильне діагностування та наявність 
об’єктивних можливостей розвитку дитини, 
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створення відповідного навчального 
середовища. Постійний творчий пошук, 
співпраця з командою закладу, нові завдання 
та цілі змусили розробити, вдосконалити та 
адаптувати індивідуальні карти розвитку 
дітей, плани корекційно-відновлювальної 
роботи як групові, так і індивідуальні, книгу 
результативності корекційного впливу, нові 
методи та прийоми корекційної педагогіки. 
Кінцевим завданням роботи дефектолога є не 
лише засвоєння дитиною базових 
академічних знань та вмінь, а також норм і 
правил поведінки в соціумі, що означає 
досягнення дитиною з особливими освітніми 
потребами нового, більш високого рівня 
психічного розвитку. 

 
Сьогодні, зустрічаючи дітей, 
Маленьких, незахищених і «особливих»,  
Я перейду на шлях нових ідей, 
Гуманних, доброзичливих і інклюзивних. 
 
Я знаю, розумію, відчуваю. 
Моя професія, не просто педагог, 
Сміливо, гордо промовляю: 
«Я – дефектолог, я – олігофренопедагог!» 
 
Моїх дітей всі називають «особливі» 
Дмитро, Тетяна, Ярослав і Коля. 
Зроблю я так, щоб всі були щасливі,  
На них чекає неповторна доля!  

 
 
Особливості організації роботи вчителя інклюзивного класу 

 
Тургеля Маргарита Георгіївна, вчитель початкових  
класів Полтавського СНВК № 26 «Перші кроки» 

 

Діти – майбутнє держави, дзеркало її 
суспільства, її багатство. Доля нації, країни 
залежить від того, якими виростуть наші 
діти, яке буде в них психічне, фізичне 
здоров’я, наскільки вони будуть спроможні 
знайти своє місце в суспільстві. 

У процесі демократизації нашого 
суспільства неабиякого поширення набули 
ідеї гуманізації освіти. На зміну освітній 
системі, в якій відбувалося формування 
особистості за певними еталонами та 
підпорядкування власних інтересів 
державним, приходить така система освіти, в 

якій домінує орієнтація на інтереси дитини, 
задоволення її потреб. 

Відчуття приналежності, любові, 
дружби й добрі стосунки з іншими 
збагачують наше життя. Почуття самотності 
й відчуження можуть мати негативний вплив 
на всі сфери нашого життя. 

Полтавський СНВК № 26 «Перші 
кроки» – заклад, відкритий для навчання всіх 
дітей, незалежно від їхніх фізичних, 
інтелектуальних, соціальних, емоційних, 
мовних та інших особливостей. З 
сумлінністю та наполегливістю, за 
добровільною допомогою батьків ми 
поступово створювали навчальне 
середовище, яке може задовольнити потреби 
кожного.  

Коли я потрапила на роботу до СНВК 
№ 26 «Перші кроки», до мене поступово 
прийшло розуміння інклюзії. Інклюзія – це 
бути включеним у життя і брати в ньому 
участь, використовуючи власні можливості в 
щоденній діяльності як член громади, бути 
корисним для світу. Інклюзія – це коли ти є 
частиною того, що й інші, коли тебе 
приймають і обіймають, коли цінують 
відмінності у межах людської громади. 
Інклюзія означає задоволення всіх потреб і 
підвищення загальної якості життя. Інклюзія 
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може мати місце у школі, на ігровому 
майданчику, на роботі й відпочинку. Ми 
намагалися створити умови, коли кожна 
дитина братиме участь у діяльності класу як 
невід'ємний член цього класу. Всі разом ми 
організовували веселі і повчальні свята, 
конкурси, екскурсії, постійні експозиції 
художніх виробів, картин, на яких дитячі 
таланти дивували усіх, навіть батьків, які 
побачили своїх дітей під іншим кутом зору. 
А чого варте наше класне видавництво 
«Четвертий клас просто клас»! З якою 
любов’ю створено ілюстровані дитячі 
книжечки про все на світі. 

Інклюзивна освіта вчить усіх дітей 
працювати в команді й того, як потрібно 
спілкуватися й функціонувати разом з 
іншими дітьми, у яких інші можливості. 
Вони вчаться цінувати різноманіття, бачити 
спроможність інших бути корисними, і це 
дає дітям відчуття єдності. Адже школа є не 
тільки центром, де здобувається рівна освіта, 
але і центром побудови суспільства. 

Щоденні ранкові зустрічі єднали 
дітей. Ми стали родиною, знали все одне про 
одного, раділи успіхам, співчували невдачам, 
допомагали, давали поради, святкували дні 
народження, грали, сміялися, ображалися і 
пробачали, тобто жили повноцінним життям. 
Мені дуже приємно було отримати високу 
позитивну оцінку моєї професійної 
діяльності від американських педагогів-
експертів, що були присутніми на одній з 
ранкових зустрічей.  

Але важливою метою залишалося 
навчання. І тут допомогло партнерське 
викладання, яке вдалося організувати на 
певний час, поки не відбулося скорочення 
штатів. Якби наше державне керівництво 

усвідомило, наскільки важлива маленькій 
дитині, що в майбутньому стане 
громадянином країни, індивідуальна увага, 
допомога на уроці! 

Кожної п’ятниці, вчитель другої 
половини дня приходила на уроки, які ми 
організовували як роботу в центрах. Діти 
ділилися на групи, отримували завдання, 
енциклопедичну літературу, інструкції і 
працювали, допомагаючи одне одному. Ми 
встигали все. Сумлінно готувалися до ДПА. 
Можливо, партнерське викладання  
допомогло дітям написати ці контрольні 
роботи майже зі 100% успішністю.   

Я працювала вчителем 
індивідуального навчання із Зиль Богданом. 
Хлопчик мав діагноз ДЦП, був обмеженим у 
русі, пересувався на візку. Важкувато йшло 
навчання за допоміжною програмою, не було 
мотивації. На допомогу прийшло групове 
навчання. Дух змагання, колективізму 
зробив свою справу. Ми виготовляли 
наочності, надавали інструкції меншим 
діткам і самі поволі навчалися. 

Отже, я тепер переконана, що саме  
модель інклюзивної освіти - це майбутнє. 
Саме інклюзивна освіта передбачає не тільки 
відповідну архітектурну адаптацію школи, 
але і зміну ставлення педагогів, дітей, 
адміністрації школи до самого процесу 
навчання особистостей. Взаємодія між 
учнями з особливими потребами та іншими 
дітьми сприяє налагодженню між ними 
дружніх  стосунків: фізичному, мовному, 
соціальному та емоційному розвитку. 

Завдяки такій взаємодії діти вчаться 
природно сприймати і толерантно ставитися 
до людських відмінностей, стають більш 
чуйними, готовими допомогти.   
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Роздуми вихователя-реабілітолога про інклюзивну освіту дітей з 
особливими освітніми потребами 

 
Жмайло Наталія Миколаївна, 
вихователь групи компенсуючого типу «Промінчик» 
Полтавського СНВК № 26 «Перші кроки» 

 
 

1. Як змінився мій світогляд в 
інклюзії ? 

Інклюзія… Декілька років тому це 
слово «дійшло» і до мешканців нашого 
міста. Спочатку я розуміла його у вузькому 
значенні; а саме: 
• залучення дітей з особливими 

освітніми потребами у звичайні 
дошкільні групи; 

• адаптація цих дітей до суспільства; 
• навчання за допомогою гри; 
• розвиток мови; 
• соціальний розвиток; 
• емоційний розвиток; 
• розвиток інтелекту. 

Та найбільшим відкриттям для мене, 
як вихователя, що працює в інклюзивному 
навчальному закладі, стало те, що 
відмінності між дітьми – це не перешкоди, 
які потрібно долати, а навпаки – це ті 
причини, ресурси, що сприяють 
педагогічному процесу. Це безперервний 
процес навчання та активної участі всіх дітей 
в житті закладу. Я дуже задоволена з того, 
що наш навчальний заклад перетворився в 

такий освітній простір, який стимулює і 
підтримує не тільки дітей з особливими 
освітніми потребами, а й їхніх батьків, і 
власне кажучи, співробітників. Роботу 
нашого закладу спрямовано на повноцінний 
розвиток кожної дитини, адже саме тут 
підтримають і високо оцінять досягнення 
кожної маленької особистості. 

 
2. Що мені вдалося? 
Під час роботи з дітьми з ООП я 

зрозуміла всю важливість підтримки, яку 
спрямовано на здатність реагувати та 
задовольняти різноманітні потреби дітей. 
Адже підтримка окремої дитини може 
привести до збільшення активного 
самостійного навчання. Метод підтримки 
мені дуже допоміг у випадку з Артемом А., 
хлопчиком патологічно замкнутим у самому 
собі, не готовим до контактів з довколишнім 
світом. Людина – особа соціальна. У процесі 
розвитку вона повинна спілкуватися з 
іншими людьми. 

У даному випадку дитина не 
зацікавлена у виході зі своєї комфортної 
зони, краще всього Артем себе почуває, коли 
він сам, ігнорує будь-які тілесні контакти. 

У перші дні знайомства мама Артема 
була присутня на заняттях і під час всіх 
режимних моментів групи. З допомогою 
лото, головоломок, пазлів, мозаїки 
налагоджувався деякий контакт з Артемом, 
поступово залучаючи його до 
індивідуальної, а потім і спільної діяльності. 
А згодом дитина і сама «розкрилася» під час 
рухливих ігор, які супроводжувалися 
віршиками і відповідними рухами. Такі ігри 
хлопчик може програвати раз за разом і 
кожного разу бути в захопленні від гри. 
Таким чином мені вдалося досягти 
благополуччя Артема у групі. Зараз дитина 
без особливих проблем розлучається вранці з 
батьками, успішно працює під час 
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індивідуальних та групових занять, дуже 
швидко вивчає віршики тижня, почала 
самостійно читати.  

Залучаючи дітей з особливими 
потребами в загальні групи, вихователі 
намагаються створювати комфортні умови 
перебування їх у колективі однолітків, щоб 
ті відчували себе задіяними у всіх видах 
діяльності. Процес залучення не проходить 
непоміченим і для дітей звичайних груп. У 
них з’являється досвід спілкування з дітьми з 
особливими потребами, вміння реагувати на 
їх поведінку.   

Я щиро переконана в тому, що під час 
залучення дітей з особливими потребами у 
звичайні дошкільні групи інші діти стають 
добрішими, великодушними, терплячими. 
Діти вчаться краще розуміти цінність та 
важливість бути здоровими.  

Проходить час, і я помічаю, що 
залучена дитина з радістю приходить в іншу 
групу, у неї з’являються друзі, улюблені 
іграшки, улюблена сфера навчання. Два рази 
на тиждень вдало працює команда 
вихователів разом з логопедом, таким чином 
швидше досягається очікуваний результат. 
Добре спрацьовують дидактичні вправи, 
підібрані за рівнем складності, чіткі 
інструкції, вчасна підтримка вихователя.  

Серед переваг, які одержують діти з 
особливими потребами, є покращення їхніх 
адаптаційних можливостей: руйнування 
комплексів, урізноманітнення спілкування, 
відчуття ідентичності та причетності. 

Педагоги, які працюють в 
інклюзивних групах, мають додаткові 
можливості для професійного 
удосконалення. У батьків здорових дітей 
формується ціннісне ставлення до життя, 
підвищується соціальна чутливість. 

 
3. Що не вдалося і чому? 
Інклюзивна освіта повинна мати своє 

поширення в нашій державі, тому що саме 
цей напрям освіти може змінити світогляд 
суспільства на проблеми дітей з обмеженим 
психофізичним розвитком.  

Всі педагоги нашого закладу 
докладають особливих зусиль, щоб 
побудувати довірчі відносини з батьками. 
Але не всі батьки переймаються 
«проблемами» педагогів. Наприклад, мама 

Ярослава, доволі успішна молода жінка, яка 
має ще двох чудових діточок, не стала 
надміру «панькатися» з Ярославом. У 
перший же день перебування в дошкільному 
закладі залишила хлопчика на повний день. 
Вихователі у нас чудові фахівці і доклали 
всіх зусиль для того, щоб Ярославу в перші 
дні перебування було затишно і весело у 
групі. Коли минув період звикання і дитина 
почала брати участь спочатку в 
індивідуальній, а потім і в спільній 
діяльності, мама досить стримано раділа 
його успіхам. Зошит спілкування між 
фахівцями та родиною залишався не 
заповненим. У мене особисто склалося 
враження, що всі проблеми пов’язані з 
Ярославом, родина залишила нам, педагогам 
корекційно-реабілітаційної групи.  Мені 
дуже шкода, що дорослі на тлі здорових 
дітей не хочуть бачити успіхів, досягнень 
дітей особливих.  

На мою думку, потрібно продовжити 
роботу з родиною хлопчика, щоб батьки 
мали змогу достатньо усвідомити всю 
глибину проблем, пов’язаних з Ярославом. 
Адже злагоджена робота батьків і 
педагогічного колективу зможе дати свої 
позитивні результати. 

 
4. Що б я змінила у напрямку 

інклюзивної освіти? 
Сьогодення інклюзивної освіти 

підказує нам, що є певні труднощі: 
• недостатній рівень спеціальної освіти 

вихователів і вчителів; 
• відсутність достатньої матеріально-

технічної бази закладів освіти; 
• недостатнє усвідомлення владою 

проблем суспільства і відсутність 
відповідної законодавчої бази. 
На мою думку, вихователь майже не 

має часу на самоосвіту. Базові видання з 
інклюзивної освіти містять багато 
загального. А у дітей з особливими освітніми 
потребами медичні діагнози дуже різняться: 
це і порушення інтелектуального розвитку, і 
церебральний параліч, і аутизм, і 
гіперактивність, і порушення мовленнєвого 
розвитку. І до кожної такої дитини потрібен 
індивідуальний підхід, бо все ж таки існує 
межа, що дитина здатна сприйняти, а що ні. 
Іноді вихователь виступає у ролі грабіжника 
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з купою відмичок, і, якщо пощастить, двері 
відчиняються, дитина стане зрозумілою. А 
от коли такого ключа у вихователя немає? 
Що робити? Я особисто дуже часто шукаю 
інформацію, в Інтернеті. Сама розумію, що 
сайти довідкового змісту не можуть бути 
головним джерелом, але більш швидкого 
знаходження інформації не знаю. Необхідно 
надавати вихователям більше часу на освіту 
у напрямку інклюзії і довідок з більш 
конкретних методик роботи з дітьми з 
особливими потребами. 

 
5. Моя робота в команді 
Всі педагоги, що працюють у групі: 

дефектолог, логопед, психолог, вихователь 
корекційної групи – спільно планують свою 
діяльність. У разі потреби обмінюються 
ідеями та матеріалами для організації 
успішної діяльності дітей. Діяльність 
планується таким чином, щоб максимально 
задіяти усіх дорослих. По завершенню 
спільної діяльності педагоги обмінюються 
своїми думками щодо гри навчання та участі 
дітей. У разі потреби педагоги залучають і 
батьків, щоб подолати негативні прояви 
поведінки дітей, закріпити вдома матеріал, 
що важко давався, та інше. 

 
 
 
 

6. Як я навчаюся 
Відвідую магазини навчальної книги. 

Іноді трапляються видання з цікавими 
методиками. Обов’язково ходжу на відкриті 
заняття до колег у своєму дошкільному 
закладі та до колег у інші дошкільні заклади 
міста. Після побаченого роблю аналіз 
цікавих підходів, що вдалося, а що ні, 
записую, як би зробила сама, які б прийоми 
застосувала. Відвідую семінари- тренінги, де 
намагаюся все законспектувати. Мій девіз: 
«Папір все стерпить і все запам’ятає». Часто 
звертаюся до цих записів, до записів 
минулих років – відразу виникає багато 
нових ідей. Слідкую за новинками дитячих 
навчально-розвивальних ігор. Нерідко 
переймаю звідти деякі прийоми, які 
допомагають успішно вивчити чи закріпити 
той чи інший матеріал під час спільної 
діяльності.  

На курсах підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників Полтавського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського маю можливість 
поспілкуватися з колегами, перейняти 
цікавий досвід. Адже діти з особливими 
освітніми потребами є скрізь. Педагогів з 
спеціальною освітою бракує, особливо в 
невеликих містечках та селищах. І це вже 
питання небайдужості педагога, який 
виявляє і навчає  таких дітей. 
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Реалізація моделі інклюзивної освіти у Полтавській ЗОШ № 34 

 
Заяць Світлана  Олексіївна, заступник  
директора з НВР Полтавської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 34 

 
 

З 2001 року в закладі здійснюється 
експериментальна діяльність з теми: 
«Соціальна адаптація та інтеграція в 
суспільство дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шляхом організації 
їхнього навчання у загальноосвітніх 
закладах» за науково-педагогічної ініціативи 
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та 
Інституту спеціальної педагогіки НАПН 
України. 

Основними завданнями інклюзивного 
навчання в закладі є:  
• інтеграція дітей з особливими 

потребами в активне життя суспільства; 
•  здобуття дітьми з порушеннями 

психофізичного розвитку освіти 
відповідного рівня у середовищі 
здорових однолітків згідно з Державним 
стандартом загальної середньої освіти; 

• забезпечення різнобічного розвитку 
дітей, реалізація їхніх здібностей;  

• створення позитивного мікроклімату у 
класах, де навчаються діти з 
обмеженими можливостями здоров’я; 

• формування активного 
міжособистісного спілкування таких 
дітей з іншими учнями;  

• забезпечення диференційованого 
психолого-педагогічного супроводу 
дітей;  

• надання консультативної допомоги 
сім’ям, які виховують дітей з 
особливими освітніми потребами, та 
їхнє залучення до розроблення 
індивідуальних навчальних планів . 
Для успішної інтеграції дитини з 

обмеженими можливостями здоров’я в 
систему загальноосвітньої школи відповідно 
до нормативних документів було 
організовано психолого-педагогічну, 
соціально-психологічну просвіту 
педагогічного, батьківського та учнівського 
колективів закладу. Педагогічний персонал 
закладу пройшов спеціальне навчання у 
формі семінарів, тренінгів, конференцій, які 
було організовано Всеукраїнським фондом 
«Крок за кроком» та спрямовано на зміну у 
педагогічних працівників закладу 
негативних соціальних настанов та 
стереотипів щодо дітей з проблемами 
розвитку, організацію якісного навчання 
дітей з вадами психофізичного розвитку, 
визнання і врахування різноманітних потреб 
учнів шляхом узгодження різних видів і 
темпів навчання, розроблення відповідних 
навчальних та індивідуальних планів, 
запровадження організаційних заходів, 
використання ресурсів і партнерських 
зв’язків із громадою тощо. 

Навчання дітей у класах з 
інклюзивною формою навчання (як правило, 
це діти із сенсорними вадами) здійснюється 
за навчальними планами, програмами, 
підручниками, посібниками, 
рекомендованими Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для дітей з особливими освітніми 
потребами на основі робочого навчального 
плану школи в закладі розробляються 
індивідуальні навчальні плани (ІНП) з 
урахуванням рекомендацій ПМПК. 
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Активними учасниками розроблення ІНП є 
батьки, оскільки вони знають своїх дітей 
краще за інших. 

Для забезпечення повноцінного 
перебування дитини з особливими 
потребами у закладі створено відповідний 
психолого-педагогічний супровід, адже 
якість навчально-виховного процесу 
значною мірою залежить від того, наскільки 
враховуються і реалізуються потенційні 
можливості навчання та розвитку кожної 
дитини, її індивідуальні особливості. 
Психолого-педагогічний супровід 
здійснюють педагогічні працівники закладу. 
До координаційної ради входять 12 класних 
керівників, у класах яких навчаються діти з 
особливими освітніми потребами, 
практичний психолог, вчитель-логопед, 
педагог-організатор, координатор 1-4 класів, 
координатор 5-6 класів, голова 
координаційної ради. 

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 01.12.2008 р. № 
1087 «Про проведення науково-
педагогічного експерименту «Соціальна 
адаптація та інтеграція в суспільство дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, шляхом 
запровадження їх інклюзивного навчання» в 
закладі продовжено експериментальну 
діяльність. Термін проведення експерименту 
– 2008-2013 роки.  

Етапи проведення : 
І етап – 2008-2009 – організаційний 
ІІ етап -2009- 2012 – експериментально-

організаційний 
ІІІ етап – аналітично-узагальнювальний 

Учасниками експерименту є 12 учнів 
1-4, 5-6 класів, 12 класних керівників, 
практичний психолог, вчитель-логопед, 
педагог-організатор, координатор 1-4 класів, 
координатор 5-6 класів, керівник 
експерименту. 

Отримані результати експерименту: в 
роботі з дітьми з особливими потребами 
вчителі працюють за методиками:  
• інтегроване навчання; 
• методика скорочитання; 
• використання алгоритмів; 
• розвиток зв’язного мовлення; 
• розвиток творчих здібностей учнів. 

У закладі сформовано почуття 
позитивного ставлення до дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, 
рівне ставлення до всіх учнів з боку 
персоналу. Відбувається взаємодія школи та  
міської психолого-медико-педагогічної 
консультації. Налагоджено партнерські 
стосунки з родинами учнів. 

Результатом роботи з дітьми, які 
мають особливі освітні потреби, є збагачення 
їхньої зорово-просторової уваги, поповнення 
словникового  запасу, розвиток логічного 
мислення. Ігри «Знайди слово», «Набери 
слова», «Загадковий текст» формують 
зорово-просторову і фонематичну увагу  
учнів, розвивають пам’ять, мислення, 
збагачують словниковий запас, навчають 
узгоджувати слова в належному відмінку, 
числі. Для вироблення вміння правильно 
будувати речення, висловлювання, 
формування вміння здійснювати звуко-
буквений аналіз слів, правильно писати 
слова, вироблення вміння правильно писати 
префікси і прийменники у закладі вчителем-
логопедом Коваленко О. М. створено 
лексичний та фонетичний тренажери. 
Використовуються в роботі корекційно-
розвивальні ігри і вправи для розвитку зору 
й зорового сприймання, мислення, 
просторової уяви, уваги, пам’яті. Діти з 
особливими потребами успішно засвоюють 
програмовий матеріал, передбачений 
програмою МОНМСУ України. 

У грудні 2011 року заклад узяв участь 
у проведенні ІІ етапу моніторингового 
дослідження стану інклюзивної освіти в 
Україні, організованого Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, до якого було залучено 
вчителів початкових класів, класних 
керівників 5-6 класів, батьків учнів, керівник 
навчального закладу. 

Ефективна співпраця педагогів 
закладу, інших відповідних фахівців, батьків 
та учнів є, на нашу думку, запорукою 
успішної реалізації моделі інклюзивної 
освіти. Не вистачає, на жаль, у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
корекційних педагогів, педагогів з достатнім 
рівнем спеціальної підготовки, асистентів 
педагога, які були б важливими помічниками 
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та партнерами вчителів. Діти отримують 
недостатньо реабілітаційних та спеціальних 
послуг. Відчувається традиційний брак 
навчальних матеріалів, обладнання, 
технічних засобів навчання, фінансування, 
меншою мірою, заважає непристосованість 
приміщень до особливих потреб дітей. Але 
це питання, треба сподіватися, буде 

найближчим часом вирішене спільними 
зусиллями держави, місцевих органів 
управління освітою та загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Експеримент триває. Успішне ж його 
впровадження є для нас, педагогів, метою, 
джерелом позитивних емоцій та оптимізму.

 
 

Досвід проведення тижня інклюзивної освіти у загальноосвітньому 
навчальному закладі № 34 

 
Курилко Аліна Володимирівна, практичний психолог  
Полтавської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 34 

 

Стратегія розвитку сучасного 
українського суспільства передбачає вагомі 
зміни в освіті. Такі перетворення спрямовано 
на відповідність цілей і результатів освіти 
соціальним вимогам. Впровадження 
інклюзивного навчання стало логічним 
продовженням реформування освітнього 
середовища. Цей крок став практичним 
втіленням в життя прав дитини зазначених у 
Конвенції ООН про права дитини. 

У школі № 34 міста Полтави щоденно 
ведеться робота щодо забезпечення рівного 
доступу кожної дитини з особливими 
освітніми потребами до навчального 
процесу. Це стає одним з найголовніших 
напрямків діяльності педагогічного 
колективу та адміністрації школи, батьків та 
учнів. Саме тому постала необхідність 
популяризації інформації про цю діяльність 
школи. На нашу думку, дану проблему 

повинні розуміти всі учасники навчально-
виховного процесу, незалежно від того чи 
стосується це їх безпосередньо. Тому було 
прийнято рішення проведення тижня 
інклюзивної освіти, який мав на меті не 
лише поширення знань про інклюзію, а 
також пошук підтримки та однодумців зі 
сторони учнів та батьків. Ще одним 
аспектом актуальності проведення тижня 
інклюзивної освіти є приділення більшої 
уваги дітям, які не мають неповносправності, 
однак мають потребу в індивідуальному 
підході у процесі навчання. Це стосується 
обдарованих дітей, дітей із сімей 
національних меншин, чиї культурні 
традиції мають істотні відмінності у 
порівнянні з українськими. Не менш 
значущим є виховний вплив на учнів, які не 
потребують інклюзивної освіти, з метою 
формування толерантного, гуманного 
ставлення до людей з неповносправністю або 
представників інших соціально вразливих 
груп. Тому на рівні з іншими предметними 
тижнями у нашій школі проводиться 
тиждень інклюзивної освіти. Розроблено 
план заходів протягом тижня, до якого 
залучаються всі учасники навчально-
виховного процесу. Кожен день присвячено 
окремій проблемі: інформування 
педагогічного колективу про особливості 
впровадження інклюзивної освіти в 
загальноосвітніх школах та досвід роботи в 
даному напрямку інших країн; формування 
толерантного ставлення учнів школи до 
дітей з особливими потребами; проведення 
лекторіїв для батьків, які покликані 
допомогти їм у вихованні дитини; 



 
 

 
33 

 

з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області 

ознайомлення дітей з їхніми правами та 
обов’язками; виховання усвідомлення 
різноманітності націй і культур людей, 
терпимого ставлення до інакодумців; 

сприяння розвитку обдарованих дітей; 
просвітницька робота серед педагогів та 
батьків про особливості навчання і 
виховання обдарованої молоді. 

 

План заходів під час проведення тижня інклюзивної освіти у ЗНЗ № 34 
№ Назва заходу Із ким проводиться Відповідальний 

ПОНЕДІЛОК 
День просвітництва 

1. 
Відкриття тижня інклюзивної освіти. 
Оголошення плану заходів протягом 
тижня. 

Учні 1-11 класів 
Практичний 

психолог, соціальний 
педагог 

2. 
Виступ на педагогічній раді на тему 
«Інклюзивна освіта в українській 
освіті». 

Педагогічний 
колектив 

Практичний 
психолог 

3. Бесіда «Досвід європейських країн з 
упровадження інклюзивної освіти». 

Педагогічний 
колектив Соціальний педагог 

4. Конкурс стіннівок «Школа мрії». Учні 1-11 класів Класні керівники 1-
11 класів 

5. Оформлення куточка психолога і 
соціального педагога. 

Учні 1-11 класів, 
педагогічний 

колектив, батьки 
Соціальний педагог 

ВІВТОРОК 
День толерантності, миру і порозуміння

1. Урок «Неповносправність: різноманіття 
і розвиток». Учні 7-11 класів Класні керівники 7-

11 класів 

2. Бесіда «Неповносправність: причини і 
наслідки». Учні 7-11 класів 

Практичний 
психолог, соціальний 

педагог 

3. 
Проведення анкетування серед учнів 
«Як я сприймаю людей із 
неповносправністю». 

Учні 5-11 класів Практичний 
психолог 

4. 
Виступ на батьківських зборах на тему 
«Формування в учнів адекватної 
позитивної самооцінки». 

Батьки учнів 5-8 
класів Соціальний педагог 

5. Конкурс стіннівок «Школа мрії». Учні 1-11 класів Класні керівники 1-
11 класів 

СЕРЕДА 
День прав

1. Гра «Права дітей». Учні 5-х класів 
Практичний 

психолог, соціальний 
педагог 

2. Інтегроване заняття з правової освіти і 
малювання «Кожна дитина має право». 

Учні початкової 
школи 

Практичний 
психолог та вчитель 
образотворчого 

мистецтва 

3. Бесіда «Права дітей з особливими 
потребами». Учні 8-9 класів Соціальний педагог 

4. Читання «Конвенції про права дитини». Учні 5-11 класів Класні керівники 5-
11 класів 

5. Конкурс стіннівок «Школа мрії». Учні 1-11 класів Класні керівники 5-
11 класів 
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ЧЕТВЕР 
День різноманіття

1. Виховна година на тему «Мудрість 
народу в його казках». Учні 1-4 класів Класні керівники 1-4 

класів 

2. Фотовиставка «Народи світу». Учні 1-11 класів 
Практичний 

психолог, соціальний 
педагог 

3. Бесіда «Расизм та ксенофобія: реалії 
сьогодення». Учні 10-х класів Практичний 

психолог 

4. Конкурс стіннівок «Школа мрії». Учні 1-11 класів Класні керівники 1-
11 класів 

П’ЯТНИЦЯ 
День талантів

1. Лекція для вчителів «Феномен 
особистісної обдарованості». 

Педагогічний 
колектив 

Практичний 
психолог 

2. Тренінгове заняття «Творчі здібності та 
шляхи їхнього розвитку». Учні 6-х класів Соціальний педагог 

3. Підбиття підсумків  конкурсу стіннівок 
«Школа мрії». Учні 1-11 класів 

Практичний 
психолог, соціальний 

педагог, класні 
керівники 1-11 
класів, вчитель 
образотворчого 

мистецтва 

4. Підбиття підсумків тижня інклюзивної 
освіти. 

Учні 1-11 класів, 
педагогічний 
колектив 

Практичний 
психолог, соціальний 

педагог 
    

Короткий зміст заходів протягом 
тижня інклюзивної освіти  

1 день – День просвітництва. Цей 
день присвячено просвітницькій роботі серед 
педагогів, учнів та батьків. Для 
педагогічного колективу проводяться 
виступи працівників психологічної служби 
школи, під час яких подається найновіша 
інформація про стан упровадження та 
діяльності інклюзивної освіти в Україні та 
світі. Для учнів та батьків протягом тижня 
оновлюється «Куточок психолога», де 
міститимуться дані про всі заходи протягом 
тижня та додаткова корисна інформація, яка 
стосується даної тематики. Також не менш 
важливим є проведення загальношкільного 
заходу, а саме конкурсу стіннівок на тему 
«Школа мрії». Першого дня оголошуються 
правила проведення змагання і вимоги до 
робіт. Цього разу завданням було зобразити 
школу, яка б подобалася всім учням і кожен 
з них тут міг би почувати себе комфортно і 
впевнено. Мета цього конкурсу – примусити 
дітей задуматися про потреби інших учнів, 

зрозуміти, що середовище навчання можна 
змінити таким чином, щоб воно стало 
зручним для кожного.  

2 день – День толерантності, миру і 
порозуміння. Цього дня проводяться заходи, 
метою яких є формування толерантного 
ставлення до дітей з особливими потребами. 
На основі матеріалів проекту 
«Неповносправність: різноманіття і 
розвиток» Канадського центру вивчення 
неповносправності нами розроблено урок 
для учнів середніх та старших класів, під час 
якого учні отримують знання про 
неповносправність в історичному аспекті, 
особливості мови, яку доцільно 
використовувати стосовно людей з 
особливими освітніми потребами, 
дізнаються про те, якими повинні бути 
побутові умови для того, щоб це було зручно 
кожному. 

Під час проведення уроків 
толерантності в рамках проекту Канадського 
центру вивчення неповносправності 
«Неповносправність: різноманіття і 
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розвиток» нами було виявлено, що значна 
частина учнів середніх класів не розуміється 
в причинах неповносправності та виявила 
зацікавлення до інформації стосовно хвороб, 
що спричиняють порушення психофізичного 
розвитку. Тому ми вирішили провести бесіди 
для учнів середніх та старших класів, під час 
яких би велась мова про причини 
неповносправності: невиліковні спадкові 
хвороби, травми при народженні та у більш 
зрілому віці тощо.  

Важливим є проведення анкетування 
серед учнів з метою виявлення їхнього 
ставлення до людей з особливостями 
психофізичного розвитку. Результати такого 
анкетування дають змогу оцінити загальні 
тенденції в учнівському колективі з даних 
питань та виявити напрямки подальшої 
діяльності. 

Доцільним буде виступ на 
батьківських зборах з приводу формування у 
дітей позитивної самооцінки, адже від цього 
залежить подальша доля кожної людини. 
Рівень самооцінки кожного учня впливає як 
на міжособистісні відносини у класному 
колективі, сім’ї, так і на рівень досягнень. 
Впевнена у собі дитина, яка може реально 
оцінити свої можливості та має віру у власні 
сили, здатна досягти набагато більше, ніж та, 
яка позбавлена віри в себе. 

3 день – День прав. Правове 
виховання у школі зазвичай обмежується 
курсом правознавства у 9 класі. Однак, як 
показує практичний досвід багатьох 
педагогів, цього не достатньо для 
формування повного розуміння дитиною 
ролі права у житті суспільства та значення 
для кожної людини зокрема. Саме тому один 
із днів тижня інклюзивної освіти присвячено 
правовому вихованню. Важливим є 
проведення заходів у різних класах, 
починаючи з початкової школи, а не лише 
для старшокласників. Лише за умови 
поетапного ознайомлення дітей з їхніми 
правами та обов’язками можна досягти 
значного виховного ефекту. Цього можна 
досягти, використовуючи різні форми 
роботи для різних вікових категорій учнів 
(наприклад, для молодших класів – це 
читання казок, розігрування сценок та їх 
подальше обговорення, а для 

старшокласників – бесіди, лекції, тренінгові 
заняття). 

Значна увага приділяється 
формуванню у дітей розуміння рівності всіх 
людей у своїх правах і обов’язках. З цією 
метою проводиться бесіда для учнів 8-9 
класів «Права дітей з особливими 
потребами». Метою цього заходу є 
пояснення учням, що всі діти мають рівні 
права незалежно від їхнього фізичного чи 
психічного стану, расової чи релігійної 
належності тощо. 

Протягом цього дня на кожній перерві 
у холі школи відбувається читання Конвенції 
ООН про права дитини. Дана робота 
організовується за допомогою учнів-
волонтерів, які пропонують кожному 
ознайомитися із Конвенцією та висловити 
свою думку з цього приводу. Участь учнів-
волонтерів, а не вчителів, допомагає бути 
учням більш відкритими у своїх думках і 
висловлюваннях, вони не бояться 
помилитися під час обговорення різних 
статей Конвенції. У ході проведення таких 
читань можуть виникати дискусії, під час 
яких учні вчаться аргументувати свою точку 
зору, з розумінням ставитися до поглядів 
інших людей і, відповідно, краще 
запам’ятовують зміст Конвенції, оскільки 
таке обговорення викликає певний 
емоційний відгук. Учнів-волонтерів 
попереджено про можливі варіанти розвитку 
подій під час читань, тому вони слідкують за 
тим, щоб не виникли конфлікти і всі могли 
почути один одного. Ще однією позитивною 
рисою цього заходу є поширення інформації 
від учня до учня. Тобто, коли одна дитина 
чує позитивний відгук про таку форму 
діяльності і почерпнуті там знання, то у 
більшості випадків у неї виникає особистісна 
зацікавленість. Зрозуміло, що цікавість і 
добровільність сприяють кращому 
сприйманню і запам’ятовуванню інформації. 

4 день – День різноманіття. На 
сьогодні досить актуальною є проблема 
поширення расизму і ксенофобії не лише 
серед жителів нашої країни, а й у світі в 
цілому. Тому виникає необхідність 
виховання терпимості і прийняття інших рас, 
націй, народностей, розуміння інших 
культур і традицій. Робота в цьому напрямку 
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ведеться для всіх учнів школи – від учнів 
першого класу до старшокласників.  

Для учнів початкової школи 
проводяться читання казок народів світу з їх 
подальшим обговоренням. Це допомагає 
дітям уже в ранньому віці усвідомити 
наявність інших людей, спосіб життя яких 
може відрізнятися від їхнього. А також такі 
заходи допомагають побачити спільні риси у 
різних народів. Зокрема, такі як прагнення до 
доброти і взаємопорозуміння, чесності, 
справедливості, дружби, любові та інше. 

У холі школи розміщується 
фотовиставка «Народи світу». Цей захід має 
на меті ознайомити учнів школи з 
традиціями і культурою різних народів світу, 
формувати позитивне ставлення до 
різноманітності способів життя людей у 
різних куточках планети. 

Зі старшокласниками доцільно 
провести бесіду на тему ксенофобії і 
расизму, ознайомити з їхніми проявами в 
Україні та світі і показати негативний вплив 
на міжетнічні стосунки як усередині 
держави, так і на міждержавному рівні. Саме 
для старшокласників притаманне входження 
до різних неформальних організацій, 
субкультур, серед яких є і вороже 
налаштовані проти інших рас, народів, 
народностей. Тому важливо інформувати 
підлітків та юнацтво про такі явища в 
суспільстві і допомогти у формуванні 
об’єктивної думки з цього приводу. 

5 день – День талантів. Як відомо, 
інклюзивного навчання потребують не лише 
діти з особливими потребами, а й ті, освітні 
потреби яких відрізняються від загально 
прийнятих. Мова йде про обдарованих дітей. 
Проблема обдарованості досліджується 
багатьма вченими протягом не одного 
десятка років. Важливим є виявлення 
обдарованих дітей та сприяння розвитку 
їхніх талантів. Тому, насамперед, важливо 

провести лекцію чи бесіду для педагогічного 
колективу, під час якої вони могли б 
отримати інформацію про найновіші 
дослідження у даній галузі та отримати 
практичні поради щодо роботи з 
обдарованими дітьми. 

Для дітей, що проявляють певні 
здібності, доцільним є проведення 
тренінгових занять, які допоможуть їм у 
саморозвиткові і самовихованні. 

В останній день тижня проводиться 
підведення підсумків конкурсу стіннівок 
«Школа мрії», нагородження переможців. 
Основним критерієм при оцінюванні робіт є 
не лише естетичність виконання, а й задум 
автора, наскільки він відповідає реаліям 
сьогодення. Найкращі ідеї можна 
застосувати на практиці. 

По закінченні проведення всіх 
заходів, присвячених інклюзивному 
навчанню, важливим є проведення 
педагогічної ради, на якій висловлюються 
враження організаторів і учасників. 
Важливим є критичний аналіз проведеної 
роботи для визначення перспективних 
напрямків діяльності в майбутньому. 

Отже, можна говорити про те, що 
проведення тижня інклюзивної освіти є 
важливим аспектом у популяризації знань 
про якісні зміни у сучасній школі, 
пропаганді демократичних засад 
українського суспільства та гуманного і 
толерантного підходу до кожної особистості. 
Діти та батьки мають знати про те, що школа 
– це місце, де буде враховано всі їхні 
потреби та реалізовано права, де можна 
отримати підтримку та допомогу з питань 
навчання та виховання. Лише шляхом 
спільних зусиль педагогічного колективу, 
батьків, дітей та громади в цілому можна 
досягти найвищої мети інклюзивної освіти – 
створення доступних і комфортних умов для 
навчання і виховання кожної дитини. 
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Із практики організації навчання дітей з особливими освітніми потребами 
у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 

 
Манько Катерина Петрівна, 
директор Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. № 19  

 

Кожна людина незалежно від стану 
здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення має право на 
здобування освіти, якість якої не різниться з 
тією, що здобувають здорові люди. 

З 1 вересня 2011 року на базі 
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 19 створено інклюзивні класи 
для дітей з особливими освітніми потребами. 

Для безперешкодного доступу учнів 
до школи споруджено пандус. Розроблено 
проектно-кошторисну документацію 
будівництва ліфта-підйомника. Придбано 
транспорт, який спеціально обладнано для 
перевезення дітей, що пересуваються на 
інвалідних візках. 

З урахуванням індивідуальних 
особливостей дітей облаштовано кімнату 
психологічного розвантаження. Спільно зі 
службами, які опікуються дітьми з 
особливими потребами, організовано 
консультативну допомогу для батьків цих 
дітей. Психолого-педагогічний супровід 
дітей з особливими освітніми потребами 
здійснюють заступник директора з 
навчально-виховної роботи, психологічна 
служба школи та помічник вчителя. 

Навчально-виховний процес в 
інклюзивних класах організовано відповідно 
до робочого навчального плану та має 
корекційну спрямованість. Інклюзивне 
навчання – це комплексний процес 
забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти дітям з ООП шляхом організації 
їхнього навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах на основі застосування 
особистісно-орієнтованих методів навчання, 
з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності таких 
дітей. 

Особливість роботи педагогів із 
дітьми з обмеженими функціональними 
можливостями полягає у створенні таких 
умов, які сприятимуть внутрішньому 
розвитку дитини, досягненню нею своїх 
цілей. Дитина з особливими освітніми 
потребами, що адекватно оцінює своє 
становище і усвідомлює свою 
самоактуалізацію, досягає душевного і 
психічного здоров’я, стає соціально 
повноцінною особистістю. 

Кожна дитина має право навчатися і 
здобувати освіту. Дитина з особливими 
освітніми потребами, що навчається в школі 
– це учень, який повинен бути під пильним, 
але непомітним для самої дитини наглядом. 
Навчаючись у звичайній школі, ці діти більш 
гостро, ніж їхні ровесники переживають 
вікові кризи, тому завданням педагогічного 
колективу є робота з ними щодо подолання 
почуття страху перед новим соціальним 
оточенням, підготовка  до нової соціальної 
ролі «учень». 

Сьогодні наш заклад опікується 
трьома дітьми з особливими освітніми 
потребами з різними нозологіями: один 
учень навчається в 5-му класі, два – 
першокласники. Протягом навчального року 
вивчається ступінь досягнення дитини, 
ведуться спостереження, бесіди, проводяться 
індивідуальні розвивальні заняття.  
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На базі школи відбуваються  семінари 
для педагогічного колективу з метою 
визначення концептуальних підходів щодо 
впровадження інклюзивної освіти та 
вироблення основних навичок роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 
Педагоги школи беруть участь у засіданнях 
творчої лабораторії з питань інклюзивної 
освіти на базі методичного кабінету, СНВК 
№ 26 «Перші кроки», ЗНЗ № 34 м. Полтави. 

 
 

 
Досвід роботи громадсько активної школи № 18  в умовах  

інклюзивної освіти 
 
Біленко Олена Олександрівна, практичний психолог  
громадсько активної школи  І-ІІІ ст. № 18 

 

 Кожна дитина повинна  
бути щасливою. 

 Василь Сухомлинський 
 
На сучасному етапі розвитку 

українського суспільства пріоритетним 
напрямком освітньої галузі стає інклюзивна 
освіта, тобто система освітніх послуг, що 
ґрунтується на принципі забезпечення 
основного права дітей  з особливими 
потребами на освіту та права навчатися за 
місцем проживання в умовах 
загальноосвітнього закладу. 

Наша громадсько активна школа № 18 
працює в експерименті з інклюзивного 
навчання з 2008 року. У закладі вісім учнів з 
особливими освітніми потребами які 
навчаються в рамках інклюзії. Ми працюємо 
за принципом рівності, як основи 
психологічної моделі інклюзивного 

навчання. Усі діти є рівними, незалежно від 
їхніх особливостей: фізичних, 
інтелектуальних, соціальних, емоційних, 
мовних. Інклюзивна освіта передбачає перш 
за все формування нової філософії 
суспільства щодо позитивного ставлення до 
дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку та інвалідністю. Перші кроки в 
цьому напрямку дають сподівання на те, що 
в майбутньому практичне впровадження 
інклюзивної освіти отримає розвиток. 

Батьки – наші партнери. Сучасні, 
зорієнтовані на дитину програми базуються 
на переконанні, що батьки є першими і 
головними вчителями людини. Оскільки в 
нашій школі навчаються діти з особливими 
потребами, ми постійно співпрацюємо з 
їхніми родинами. Батьки дітей працюють у 
тісному контакті з учителями, мають 
партнерські відносини під час розроблення 
та реалізації навчальних планів. На кожну 
дитину з особливими освітніми потребами 
ми складаємо індивідуальний навчальний 
план (ІНП) – це формальний документ, в 
якому зазначено всі деталі навчального 
процесу та додаткових послуг, що їх 
одержуватиме дитина. Як правило ІНП 
містить такі відомості: ідентифікаційна 
інформація; поточний рівень знань і вмінь 
дитини; цілі і завдання; додаткові послуги. 

Тривалість дії індивідуального 
навчального плану визначають фахівці, які 
працюють з дитиною та батьки, які ставлять 
свій підпис під даним документом. 

Всеукраїнський фонд «Крок за 
кроком», з яким співпрацює наша 
громадсько активна школа в рамках 
програми для дітей та їхніх родин, створив 
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«Форму спостереження за розвитком дитини 
для початкової школи», де вчитель 
спостерігає за соціальним та емоційним, 
когнітивним розвитком дитини, відслідковує 
процес творчості, письма. Восени та навесні 
класний керівник спільно з психологом 
навчального закладу заповнюють даний 
документ та аналізують зміни у розвитку 
дитини, планують подальшу діяльність з 
нею, вносять зміни до індивідуалізованого 
навчального плану. 

З метою забезпечення батьків 
інформаційною підтримкою, задоволення 
їхнього професійного росту у відстоюванні 
прав та інтересів дітей з особливими 
освітніми потребами на базі нашої школи як 
осередку розвитку громади у жовтні 2011 
року створено «Ресурсний центр для батьків 
учнів та мешканців громади».  

 
Мета центру: надання професійної, 

кваліфікованої, консультативної допомоги 
фахівцями центру батькам дітей з 
особливими потребами, учням громадсько 
активної школи, мешканцям громади та 
молодим сім’ям.   

 
Завдання центру:  

• надання кваліфікованої соціально-
психологічної допомоги батькам, 
учням та мешканцям громади; 

• психолого-педагогічний супровід дітей 
з особливими потребами; 

• створення батьківських груп 
підтримки; 

• забезпечення позитивної командної 
взаємодії; 

• допомога молодим сім’ям у вихованні 
дитини. 

 
Функції: 

• надати можливість батькам та 
мешканцям громади активно 
використовувати відео, Інтернет-
ресурси; 

• забезпечити співпрацю спеціалістів 
центру з батьками та мешканцями 
громади; 

• можливість отримати інформацію щодо 
функціонування державних та 
недержавних установ (послуги, які 
можна отримати); 

• постійний обмін інформацією між 
Ресурсним центром, батьками та 
мешканцями громади. 
 
Напрями діяльності: 

• різнопланова просвіта батьків, учнів та 
мешканців громади; 

• психолого-педагогічний супровід дітей 
з особливими потребами (цілісна 
діяльність команди спеціалістів: 
вчителі, практичний психолог, 
соціальний педагог, логопед, 
медпрацівник, батьки та ін. фахівці); 

• психологічне консультування. 
 
Спеціалісти: практичний психолог, 

соціальний педагог, логопед, медичний 
працівник. 

Маємо надію, що зміною своєї 
свідомості ми даємо поштовх усьому 
суспільству, бо саме через родину  і школу 
як найбільш розповсюджену соціально-
культурну інституцію має набуватись і 
усвідомлюватись розуміння цінності 
кожного людського життя.
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Особливості інтеграції та соціалізації студентів з порушеннями слуху в 
професійно-технічному училищі № 23 м. Полтави 

 

Євсеєва Людмила Григорівна,  
кандидат фізико-математичних наук,  
викладач інформатики Полтавського ПТУ № 23 
 

Інтеграція учнів з особливими 
освітніми потребами у професійно технічні 
навчальні заклади є реальністю нашого часу. 
Усвідомлення переваг і ризиків – головна 
умова успіху в цій непростій справі, яка 
потребує відмови від стереотипів та 
оволодіння новими формами роботи. 

Для успішного входження у 
суспільство таких дітей необхідна 
організація їх навчання і виховання в 
інтегрованих умовах, що забезпечить 
соціальний, емоційний та когнітивний 
розвиток кожної дитини з особливостями 
психофізичного розвитку з тим, щоб вона 
відчувала себе повноцінним учасником 
соціального життя. 

Оптимальним в цьому плані є 
створення інклюзивного освітнього 
середовища, яке відкрите для учнів, різних за 
соціальним статусом, станом здоров’я, 
зовнішнім виглядом та дає можливість 
враховувати і задовольняти їхні освітні 
потреби. 

Особливістю організації навчально-
виховного процесу у Полтавському 
професійно-технічному училищі № 23 є 
інформаційно-комунікаційний супровід 
навчання молоді з порушенням слуху, тобто 

забезпечення інтегрованого навчального 
середовища. 

Доля послала 26 учням нашого 
закладу нелегке випробування: глухоту…Та 
вони знають: інвалідність – не вирок. 
Одержати гідну професію «лицювальник-
плиточник, монтажник гіпсокартонних 
конструкцій» вони прийшли у 
профтехучилище. У вересні минулого року 
творчою групою у складі 
висококваліфікованих педагогів державного 
навчального закладу професійно-технічне 
училище № 23 м. Полтави було розроблено 
інноваційний проект «Інтегроване навчання 
учнів з вадами слуху», головною метою 
якого є соціалізація дітей-інвалідів по слуху, 
надання освітніх послуг на високому 
науковому та методичному рівнях з 
використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, сприяння 
розвиненню їхніх фізичних можливостей, 
підвищенню самооцінки (фото 1). З 
урахуванням порад практичного психолога 
створюється відеотека лекцій із 
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з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області 

сурдосупроводом, навчальні посібники, 
комп’ютерні презентації, педагогічні 
програмні засоби. Створено веб-сайт 
http://www.ptu23.edu.poltava.ua/, який 
полегшує спілкування з учнями із 
особливими освітніми потребами та 
висвітлює їхнє спортивне життя.  

Розробники проекту представляли 
свій творчий доробок в номінації 
«Інклюзивна освіта» на Третій Національній 
виставці-презентації «Інноватика в сучасній 
освіті», де одержали Бронзову медаль та 
Почесні дипломи. 1-3 березня 2012 року 

ПТУ № 23 прийняло участь у Третій 
Міжнародній виставці «Сучасний заклад 
освіти – 2012». Авторитетне журі 
нагородило творчий колектив закладу 
почесними дипломами, в тому числі: за 
конкурсну роботу «Інклюзивна освіта: від 
рівних прав до рівних можливостей» (фото 
2, 3). Отже, системне застосування 
інноваційних технологій навчання сприяє 
підвищенню якості навчально-виховного 
процесу та подальшому працевлаштуванню 
дітей з особливими освітніми потребами. 
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Освіта Полтавщини назустріч дітям 

Реабілітаційний вплив як важливий компонент інклюзивної освіти 

 
Погребняк Оксана Анатоліївна, 
директор Лубенського центру реабілітації дітей-інвалідів 

 
У родини, яка виховує дитину з 

особливими освітніми потребами, життя 
складне – драматичне, повне безнадії, але 
разом із тим наповнене особливим змістом: 
саме на батьках лежить повна 
відповідальність за добробут свого 
знедоленого малюка.  

Для підтримки таких сімей та надання 
реабілітаційних послуг їхнім дітям 
Лубенською міською радою було створено 
та відкрито у вересні 2011 року Лубенський 
центр реабілітації дітей-інвалідів (далі 
Центр). На даний час Центр визначено як 
установу для реабілітації дітей-інвалідів 
семи районів області: Лубенського, 
Хорольського, Гребінківського, 
Лохвицького, Оржицького, Чорнухинського, 
Пирятинського та міста Лубен, що має 
вагоме значення для області в цілому.  

За 4 місяці 2011 року на 
обслуговування у Центрі було зараховано 71 
дитину з м. Лубен та інших районів області з 
різними нозологіями (ДЦП, РДА, 
туговухість, порушення опорно-рухового 
апарату, синдром Дауна, серцево-судинні 
захворювання та ін.) 

Мета Центру – допомогти дітям-
інвалідам подолати труднощі розвитку: 
• засвоїти побутові та соціальні навички, 

розвинути свої здібності, набути 
особистий досвід в навколишньому 
середовищі і досягти цього власними 
зусиллями; 

• повністю або частково інтегруватись у 
соціальне життя суспільства; 

• сприяти усвідомленню батьками суті 
проблем своїх дітей, оволодінню ними 
методикою виконання індивідуальних 
реабілітаційних програм; 

• залучати батьків до активної участі в 
реабілітаційному процесі і на цій 
основі досягти прогресу у подоланні 
вад дитиною в її інтеграції у дитячий 
колектив та суспільство. 
Для здійснення ефективної та 

результативної роботи з виконання 

поставлених проблем підібрано 
висококваліфікований персонал (педагоги та 
медпрацівники): вчителі-реабілітологи, 
асистенти вчителів-реабілітологів, логопед, 
дефектолог, дитячий лікар-невролог, лікар-
педіатр, практичні психологи, фізичні 
реабілітологи, масажисти, які будують свою 
роботу на принципах деонтології, емпатії 
тощо (фото 1,2).  

При допомозі Головного управління 
праці та соціального забезпечення населення 
Полтавської обласної державної 
адміністрації Центру було передано 
обладнання з інших районів для здійснення 
реабілітації: матеріали для сенсорного 
розвитку, дрібної моторики, ортопедичного 
призначення, тренажери, батут, коригувальні 
доріжки, м'ячі різної форми (для проведення 
загальнорозвивальних вправ). 
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При зарахуванні дитини до Центру 

проводиться первинне діагностичне 
обстеження її фахівцями. Узагальнені 
результати враховуються при складанні 
індивідуальної програми реабілітації, яка 
триває 6 місяців, при цьому визначається 
спосіб відвідування Центру (груповий або 
індивідуальний). У 2012 році 
укомплектовано 4 групи по 8 осіб, які 
відвідують Центр у дві зміни через день. У 
перший місяць перебування дитини в Центрі 
вчителі-реабілітологи , дефектолог та 
психологи визначають зону найближчого 
розвитку дитини та рівень сформованих 
соціальних навичок, ступінь научуваності. 
Для проведення групових, підгрупових та 
індивідуальних занять спеціалісти 
використовують за основу елементи 
загальнодержавних навчальних програм для 
дошкільників та учнів спеціальних шкіл. 
Фізична реабілітація в Центрі здійснюється у 
вигляді індивідуальних занять та групових: 
заняття з лікувальної фізкультури, масаж, 

рухливі ігри, фізіотерапія. Щоденно 
здійснюється співпраця з батьками: їм  
надаються консультації, рекомендації щодо 
методики занять у домашніх умовах та 
завдання для відпрацювання вдома. Батьки 
мають змогу відвідувати індивідуальні 
заняття та співпрацювати зі своєю дитиною в 
групі (за необхідністю). По закінченні курсу 
реабілітації проводиться заключне 
обстеження дитини спеціалістами, 
узагальнюються висновки, надаються 
рекомендації для батьків та передбачаються 
прогностичні цілі (повторення курсу 
реабілітації, надання індивідуальних послуг 
тощо). 

Для підвищення рівня кваліфікації 
спеціалістів планується навчання 
відповідних фахівців у навчально-
методичному центрі Держкомплексу 
(м. Миколаїв). 

До 1 травня 2012 року завершується 
реконструкція приміщення дитячої 
поліклініки площею 270 м2 (вул. Л. Толстого, 
16/27), в якому буде розміщено Центр. У 
цьому приміщенні функціонуватимуть 2 
ігрові кімнати, 1 навчальний кабінет та 
кабінети логопеда, масажиста, лікарів, ЛФК, 
кімната психологічного розвантаження з 
сенсорним обладнанням. Заплановано 
створення зони для арт-терапії (пластикова 
стінка для наклеювання аплікацій, 
малювання маркерами, фарбами; ширма з 
декораціями та ляльками для театру тощо). 
Укладено угоду з керівником кінно-
спортивного комплексу про співпрацю для 
надання можливості проводити виїзні 
заняття з іпотерапії з 1 квітня 2012 року. 

Діяльність працівників оновленого 
Центру дасть можливість досягти вагомих 
результатів у виконанні реабілітаційних 
програм та впровадженні інклюзивної освіти 
в області. 
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Освіта Полтавщини назустріч дітям 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 
АКТИ В ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Вперше інклюзивну освіту було 

підтримано Всесвітньою декларацією прав 
людини у 1948 році, де зазначається: «Кожен 
має право на освіту… освіта має бути 
спрямована на розвиток людської 
особистості та посилення поваги до прав 
людини та основних свобод…». Однаково 
важливим є положення «Конвенції про права 
дитини» (ООН, 1989 р.), такі як право дитини 
не зазнавати дискримінації, зазначене у статті 
2 та статті 23. Зокрема, у статті 23 йдеться, що 
дитина з ООП повинна мати: «…доступ до 
освіти, виховання, медичного обслуговування, 
реабілітаційних послуг, професійної 
підготовки, максимально можливої соціальної 
інтеграції та індивідуального розвитку, 
включаючи його чи її культурний та духовний 
розвиток».  

«Стандартні правила ООН щодо 
зрівняння можливостей інвалідів», прийняті у 
1993 році, містять заклик до всіх держав світу 
зробити освіту осіб із фізичними та 
розумовими вадами невід’ємною частиною 
системи освіти. Важливим рушієм поширення 
інклюзії є Саламанкська декларація (1994 р.), у 
положеннях якої міститься звернення до всіх 
країн затвердити на законодавчому рівні 
принципи інклюзивної освіти та приймати до 
загальноосвітніх шкіл усіх дітей, якщо не має 
виняткових випадків, які унеможливлюють це. 
Таким чином, було запропоновано, щоб 
інклюзія стала загальною формою освіти, а 
спецшколи або спецкласи існували для 
виняткових ситуацій. Положення Декларації 
спонукають уряди до розвитку інклюзивної 
освіти, а саме: до збільшення зусиль у 
розвитку дошкільних стратегій та професійної 
освіти, забезпечення організації та реалізації 
програм підготовки педагогів і підвищення 
їхньої кваліфікації з огляду на принципи 
інклюзивної освіти. 

Кожна держава прагне привести у 
відповідність з міжнародними нормами власну 
законодавчу базу, і Україна не є винятком. 
Конституція України у статті 53 гарантує всім 
громадянам право на освіту. Закон України 
«Про загальну середню освіту» містить згадку 
про існування дітей з особливими потребами в 

освітньому полі як «дітей для навчання у 
спеціальних загальноосвітніх школах (школах-
інтернатах)» без згадки про можливості їхньої 
інтеграції. Закон України «Про охорону 
дитинства» у ст. 26 «Захист прав дітей-інвалідів 
та дітей із вадами розумового або фізичного 
розвитку» стверджує, що «дискримінація 
дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового 
або фізичного розвитку забороняється. 
Держава сприяє створенню дітям-інвалідам і 
дітям із вадами розумового або фізичного 
розвитку необхідних умов. Рівних з іншими 
громадянами можливостей для повноцінного 
життя та розвитку …».  З іншого боку, ст. 27 
передбачає, що існують «діти-інваліди та діти 
з вадами розумового або фізичного розвитку, 
які не можуть навчатися у загальних 
навчальних закладах» і тим самим заперечує 
рівність прав дітей з особливими освітніми 
потребами на доступ до освіти. Постанова 
Кабміну України від 5.07.2004 року № 848 
«Про затвердження Державного стандарту 
початкової загальної освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку» передбачає «створення 
передумов для запровадження інтегрованого 
навчання дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку». 
Пункт 9 зазначеного документу зобов’язує всі 
загальноосвітні навчальні заклади, незалежно 
від типу, форми власності та підпорядкування, 
працювати за цим Державним стандартом, 
якщо в закладі перебувають діти з ООП. Але, 
на жаль, на сьогодні відсутній механізм 
упровадження та реалізації положень даного 
документа, і він не має практичного втілення.  

Законом України від 6.07. 2010 р. 
№ 2442-VI «Про внесення змін до 
законодавчих актів з питань загальної 
середньої та дошкільної освіти щодо 
організації навчально-виховного процесу» 
передбачено функціонування спеціальних та 
інклюзивних класів для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних закладах та 
створення навчально-реабілітаційних центрів 
для дітей із складними вадами розвитку. 
 Наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 
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було затверджено Концепцію інклюзивного 
навчання, метою розроблення якої є 
визначення пріоритетів державної політики у 
сфері освіти в частині забезпечення 
конституційних прав і державних гарантій 
дітям з особливими освітніми потребами, 
здійснення комплексної реабілітації таких 
дітей, набуття ними побутових та соціальних 
навичок, розвиток здібностей, втілення  
міжнародної практики щодо збільшення 
кількості загальноосвітніх навчальних закладів 
з інклюзивним навчанням, готових до надання 
освітніх послуг дітям з особливими освітніми 
потребами. 

Наказом Міністерства освіти і науки 
України  від 09.12.2010 р. № 1224 затверджено 
«Положення про спеціальні класи для навчання 
дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних закладах». 
Відповідно до цього положення, спеціальні 
класи для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами у загальноосвітніх 
навчальних закладах  – це окремі класи у 
загальноосвітніх навчальних закладах для 
навчання дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку у 
спеціально створених умовах. Такими умовами 
є: безперешкодний доступ до території та 
приміщень загальноосвітнього навчального 
закладу; відповідні навчально-матеріальна база 
та кадрове забезпечення. Навчально-виховний 
процес здійснюється за навчальними 
програмами, підручниками і посібниками, 
рекомендованими Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України для використання у 
спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладах. Наповнюваність таких класів і строки 
їх навчання встановлюються відповідно до 
Нормативів наповнюваності груп дошкільних 
навчальних закладів (ясел-садків) 
компенсуючого типу, класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 
та Порядку поділу класів на групи при вивченні 
окремих предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
20.02.2002 № 128, зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517. 

З метою врегулювання процесу 
впровадження інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах було 
видано постанову Кабінету Міністрів України 
від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах». 

Нею визначаються умови, необхідні 
для успішного впровадження інклюзивної 
освіти, зокрема такі:  
• застосування особистісно-орієнтованих 

методів навчання (індивідуалізація, 
диференціація); 

• забезпечення безперешкодного доступу до 
будівель та приміщень такого закладу для 
дітей з порушеннями опорно-рухового 
апарату та дітей з вадами зору; 

• забезпечення необхідними навчально-
методичними та індивідуальними 
технічними засобами навчання тощо. 

Цей документ зазначає, що 
особливістю навчально-виховного процесу 
дітей з особливими освітніми потребами є 
його корекційна спрямованість, яка 
відображається в індивідуальних навчальних 
планах. ІНП для дітей з ООП розробляється 
педагогами спільно з іншими фахівцями (в 
тому числі вчителями-дефектологами) та 
затверджується керівником навчального 
закладу. Особистіно орієнтований підхід до 
навчання дітей з ООП забезпечується 
введенням посади «асистент вчителя». 

Відповідно до наказу МОН України від 
06.12.2010 р. № 1205 «Про затвердження 
Типових штатних нормативів загальноосвітніх 
навчальних закладів» «у школах, де 
запроваджується інклюзивне навчання, може 
вводитися посада вихователя (асистента 
вчителя) для роботи з учнями, які мають вади 
розумового та (або) фізичного розвитку, з 
розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому 
навчаються такі діти». 

Аналіз законодавчих та нормативно-
правових документів засвідчив, що політика 
нашої країни щодо дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку, характеризується 
максимальним залученням держави до 
системи розв’язання проблем, а це є одним із 
критеріїв на шляху інтеграції України до 
міжнародного співробітництва. 
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ДОДАТКИ 
Малюнок 1 

 
Модель корекційного впливу вчителя-логопеда, вихователя, вчителя 

початкових класів 
(фонетичні порушення) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Етап  підготовчий 

Вчитель-логопед 

Створює  мотивацію до виправлення 
мовних недоліків. Відпрацьовує та 
тренує рухи органів артикуляційного 

апарату. 

Вихователь 
 

Закріплює мотивацію до виправлення 
звуків, закріплює рухи та положення 
органів артикуляції в ігровій формі. 

Вчитель-логопед 

Ставить звуки, відпрацьовує 
правильний уклад . Фіксує увагу 
дитини на його правильній вимові 

та артикуляції. 

Вихователь 
 

Закріплює правильний 
артикуляційний уклад. Фіксує увагу 

дитини на його правильній 
артикуляції та вимові 

використовуючи звуконаслідування.

Вчитель-логопед 

 Автоматизує поставлені 
звуки, первинно диференціює 
їх на слух, послідовно вводить 
в самостійне  мовлення / склад, 

слово, словосполучення, 
речення, чистомовки, 

скоромовки, завчене мовлення, 
оповідання, самостійне зв’язне 

мовлення/. 

Вихователь 

Закріплює поставлений звуку 
вимові /склад, слово, 

словосполучення, речення, 
чистомовки, скоромовки , завчене 
мовлення , оповідання , самостійне 

зв’язне мовлення за 
рекомендаціями логопеда. 

Етап появи звука  

Етап  засвоєння 
звука 



 
 

 
47 

 

з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області 

Малюнок 2 
 

Модель корекційного впливу вчителя-логопеда, вихователя, вчителя 
початкових класів (фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Етап  підготовчий  

Вчитель-логопед 

Створює мотивацію до виправлення 
мовних недоліків. Відпрацьовує та 
тренує рухи органів артикуляційного 
апарату, правильне мовне дихання. 
Розвиває фонематичні процеси, 

слухове сприймання. 

Вихователь, вчитель 

Закріплює мотивацію до виправлення 
звуків, закріплює рухи та положення 
органів артикуляції в ігровій формі, 

за рекомендаціями логопеда   
розвиває фонематичні процеси, 

слухове сприймання та фонематичні 
уявлення. 

Етап  появи звука 

Вихователь, вчитель 
 

Закріплює правильний артикуляц ійний 
уклад.Фіксує увагу дитини на його 
правильній артикуляції та вимові, 

використовуючи звуконаслідування. 
Закріплює правильне мовне дихання. 
Закріплює та розвиває фонематичні 

процеси. 

Етап засвоєння звука 

Вчитель-логопед 
. 

Автоматизує поставлені звуки  , 
первинно диференціює їх на слух , 
послідовно вводить в самостійну 

звуковимову (склад, слово, 
словосполучення, речення , 

чистомовки, скоромовки , завчене 
мовлення , оповідання , самостійне 
зв'язне мовлення). Розвиває та 

закріплює навички звукового аналізу 
та синтезу слів,фонематичного 

сприймання та уяви. 

Вихователь, вчитель 
 

 Закріплює поставлений звук у вимові 
(склад, слово, словосполучення, 

речення , чистомовки, скоромовки , 
завчене мовлення , оповідання , 
самостійне зв'язне мовлення) по 

рекомендаціям логопеда). Розвиває та 
закріплює навички звукового аналізу 

та синтезу слів,фонематичного 
сприймання та уяви. 

!

Вчитель-логопед 
 

Ставить звуки, відпрацьовує 
правильний уклад . Фіксує увагу 

дитини на його правильній вимові та 
артикуляції. Закріплює правильне 
мовне дихання. Закріплює та 
розвиває фонематичні процеси. 
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Малюнок 3 

Модель кореційного впливу вчителя-логопеда, вихователя, вчителя 
(загальний недорозвиток мовлення) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблиця  1 

Закріплення вправ на заняттях (уроках) 
для практичного словозмінювання (на 
матеріалі теми, яка вивчається у даній 
віковій групі) порівняння предметів і на 
цій основі складання висловів ( відповіді 

на запитання, короткі описи). 
Закріплення навичок правильної  

граматичої будови речення, фонетико-
фонематичної сторони мовлення, 
збагачення пасивного та активного 

словника. 

Поетапна  робота 

Вивчення понять, назв предметів, дій та 
ознак з певної теми, поповнення 
словникового запасу, робота над 

фонетико-фонематичною стороною  
мовлення. 

Вивчення та закріплення понять, назв 
предметів,  дій та ознак з певної теми. 
Робота над словником, фонетико-

фонематичною стороною  мовлення під 
час проведення занять (уроків). 

Вправи для практичного словозмінювання 
(на матеріалі теми, яка вивчається у даній 
віковій групі), порівняння предметів і на цій 
основі складання висловів (відповіді на 
запитання, короткі описи). Робота над 

граматичною будовою речення, словником, 
фонетико-фонематичною стороною  

мовлення. 

Використання вивченого матеріалу під 
час екскурсій, цільових прогулянок, 

продуктивної діяльності 
(малювання, аплікація, ліплення, 

конструювання), які пов’язані з  темами, 
що вивчили згідно з календарним 

плануванням. 

Вивчення віршів, загадок, коротких 
оповідань. Робота над граматичною 

будовою речення, словником, фонетико-
фонематичною стороною  мовлення. 

Використання вивченого матеріалу 
під час проведення дидактичних, 
сюжетно-рольових ігор, занять 
(уроків), ранкових зустрічей. 

Переказ оповідань з певної теми, 
складання переказів за малюнкам, з 
досвіду, опис предметів. Робота над 
граматичною будовою речення, 

словником, фонетико-фонематичною 
стороною  мовлення. 

Переказ оповідань з певної теми, 
складання переказів за малюнками, з 
досвіду , опис предметів , драматизація 
казок, інсценівки, театр ляльок та тіней. 

Робота над граматичною будовою 
речення, словником, фонетико-

фонематичною стороною  мовлення. 

Вчитель-логопед Вихователь, вчитель 
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Рекомендації вчителям початкових класів з виправлення стійких специфічних 
помилок, перешкод, які зустрічаються у молодших школярів при засвоєнні навчальної 

програми 
 

Педагогічна 
симптоматика перешкод, 
специфічних помилок на 

письмі 

Об’єктивні причини 
стійких порушень 

Загальні рекомендації 
(профілактична та корекційна 

робота) 

Змішування, заміна 
приголосних, близьких за 

акустичними і 
артикуляційними ознаками 

(зуки - жуки). 

Недорозвиток фонетико-
фонематичного аналізу, 

недоліки розвитку процесів 
уваги, несформованість 
звуко-буквених асоціацій, 
недоліки звуковимови, 

труднощі при розрізненні 
фонемів рідної мови, 
несформованість 

фонематичного слуху. 

- диференціювати схожі звуки: дзвінкі-
глухі; шиплячі - свистячі; тверді-м’які; 

звуки схожі за артикуляцією; 
- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- усунути недоліки звуковимови. 

 

Пропуск голосних букв, 
складів, недописування 

слів і речень (трва – трава). 

Несформоване 
фонематичне сприймання. 
Недостатність звуко -

буквеного аналізу, нестійка 
увага, знижена 
працездатність, 

індивідуальні психологічні 
особливості. 

- визначати кількість звуків у словах 
(мак, рука, самокат); 

- виділяти звуки із слова в розбивку ( 
назвати 2, 3, 5, 6 та ін. звуки слова); 

- визначати кількість голосних і 
приголосних звуків у слові; 

- послідовно виділяти звуки слова 
(дим, сумка); 

- придумати слово на певний звук [ р ]. 
Помилки на визначення 
місця звука у слові, на 
виділення звука із слова. 

Несформованість 
фонетико-фонематичного 

аналізу, недостатній 
розвиток аналізу 

просторових відношень. 

- диференціювати схожі звуки: дзвінкі 
– глухі; шиплячі – свистячі; тверді – 
м’які; звуки схожі за артикуляцією; 

- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- усунути недоліки звуковимови; 

- вчити правильно використовувати 
слова, які позначають просторові 

ознаки предметів ( високий  - низький 
будинок, довгий – короткий хвіст). 

Нерозрізняння звуків у 
слові, виділення тільки  
сильних за  акустичною 

ознакою. 

Несформованість фонетико 
– фонематичного аналізу. 
Недостатність звукового 

аналізу. 

- диференціювати схожі звуки: дзвінкі 
– глухі; шиплячі – свистячі; тверді – 
м’які; звуки схожі за артикуляцією; 

- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- усунути недоліки звуковимови. 

 
Труднощі при визначенні 
послідовності звуків у 

слові. 

Недоліки розвитку 
звукового аналізу. 

Слабкий розвиток слухової 
пам’яті . 

- визначати кількість звуків у словах 
(мак, рука, самокат); 

- виділяти звуки із слова в розбивку 
(назвати 2, 3,5, 6 та ін. звуки слова); 

- визначати кількість голосних і 
приголосних звуків у слові; 

- послідовно виділяти звуки слова 
(дим, сумка); 

- гра „ Ланцюжок слів” 
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Додавання голосних букв  
(трава – тарава, глечик – 

гилечика). 

Не сформованість звуко - 
буквеного аналізу, нестійка 

вільна увага. 
Несформоване 

фонематичне сприймання. 
 

- визначати кількість звуків у словах 
(мак, рука, самокат); 

- виділяти звуки із слова в розбивку 
(назвати 2, 3,5, 6 та ін. звуки слова); 

- визначати кількість голосних і 
приголосних звуків у слові; 

 - послідовно виділяти звуки слова 
(дим, сумка); 

- придумати слово на певний звук [ р ]. 
Нерозрізняння на письмі 
схожих за написанням 
букв (б –в, н - п, м – л, 
ш – т) за схожістю у 
просторі (и – у, п –т) 

недописування окремих 
елементів букв або 

приписування зайвих. 

Недостатність зорового 
аналізу, несформованість 
аналізу просторових 

відношень, просторового 
сприймання . 

- зорові диктанти на вербальному 
матеріалі 

( розвиває орфографічну пильність); 
- опрацювання понять лівий – правий; 

- запам’ятовування форми букви і 
співвідношення з її частинами і 

пропорціями. 

Перестановка букв і 
складів у середині слова 

(взяв – звяв, інколи –
ніколи). 

Недостатність зорового 
аналізу. 

Недостатність звуко - 
буквеного аналізу. 

Нестійка вільна увага. 

- зорові диктанти на вербальному 
матеріалі (розвиває орфографічну 

пильність); 
- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- визначати кількість звуків у словах 

(мак, рука, самокат); 
- виділяти звуки із слова в розбивку 
(назвати 2, 3,5, 6 та ін. звуки слова); 

- визначати кількість голосних і 
приголосних звуків у слові; 

- послідовно виділяти звуки слова 
(дим, сумка); 

- придумати слова на кожний звук у 
даному слові. 

Нарощування слів зайвими 
буквами й складами 

(глибока – гилибока). 
Вільне ділення на склади 

(стрибнула на гілку – 
стрибнулана гілку). 
Окреме написання 

префіксів (прилетіли – при 
летіли, донесли – до 

несли). 

Несформоване 
фонематичне сприймання, 

вербального аналізу, 
недоліки зорового аналізу і 

синтезу, недостатній 
розвиток просторових 

відношень. 
 
 

- виділення окремих слів із „склеєних” 
слів, із речень; 

- зорові диктанти на вербальному 
матеріалі (розвиває орфографічну 

пильність); 
- визначати кількість звуків у словах 

(мак, рука, самокат); 
- виділяти звуки із слова в розбивку 
(назвати 2, 3,5, 6 та ін. звуки слова); 

- визначати кількість голосних і 
приголосних звуків у слові; 

- послідовно виділяти звуки слова 
(дим, сумка). 

 
Дзеркальне написання 

букв, невпізнавання букви, 
коли вона перевернута. 

Недостатність зорового 
аналізу, недостатній 
розвиток аналізу 

просторових відношень. 

- зорові диктанти на вербальному 
матеріалі; 

- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- конструювання букв із елементів; 

- опрацювання понять лівий – правий. 
Висота букв не відповідає 
робочому рядку. Букви 
розташовані вище або 

Слаборозвинута дрібна 
моторика пальців рук, 
несформовані зорові і 

- вправи для розвитку дрібної 
моторики ( пальчикова гімнастика); 

- робота з ножицями, складання 
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нижче робочого рядка. рухові координації, 
недостатній розвиток 
аналізу просторових 

відношень 

візерунків, пазлів, нанизування 
намистинок; 

опрацювання понять: початок, 
середина, кінець робочого рядка; 
- зорові диктанти на вербальному 

матеріалі; 
- запам’ятовування форми букви і 
співвідношення з її частинами і 

пропорціями; 
- конструювання букв із елементів. 

Труднощі при переводі 
звука в букву та навпаки. 

Несформованість звуко -
буквеного аналізу, не 
вироблені зв’язки між 
звуковою стороною і 

графічною формою букв, 
не засвоєні поняття  „звук, 

слово”. Дислексія. 
Несформованість 

слухового сприймання. 

- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- співвідносити звук із відповідною  

буквою; 
- визначати кількість звуків у словах 

(мак, рука, самокат); 
- виділяти звуки із слова в розбивку 
(назвати 2, 3,5, 6 та ін. звуки слова); 

- визначати кількість голосних і 
приголосних звуків у слові; 

- послідовно виділяти звуки слова 
(дим, сумка); 

- гра  „Жива абетка”. 
- оптична абетка. 

Змішування писаних і 
друкованих букв. 

Недоліки розвитку 
процесів зорового аналізу, 

недостатнє 
диференціювання зорових 
образів друкованих та 

писаних букв. 

- запам’ятовувати форми букви і 
співвідносити з її частинами і 

пропорціями; 
- співвідносити звук із відповідною  

буквою; 
- гра „Жива абетка”. 

- оптична абетка. 
Тремор при акті письма. Труднощі при вільному 

керуванні мікро 
моторикою, невміння 

диференціювати м’язові 
зусилля. 

- вправи для розвитку дрібної 
моторики (пальчикова гімнастика); 

- робота з ножицями, складання 
візерунків, пазлів, нанизування 

намистинок. 
Труднощі використання 

великої букви. 
Невміння виділяти речення 

із тексту, нероздільне 
написання речень. 

Недостатній розвиток 
вербального аналізу, 
недостатня гнучкість 
розумової діяльності. 

- виділення окремих слів із „склеєних” 
слів із речень. 

 

Невміння застосовувати 
правила. 

Несформованість 
слухового сприймання, 
операції порівняння, 
недоліки розвитку 
розумових  операцій 

аналізу. 

Опрацювати умови, за яких пишеться е 
або и. 

 

Не чують наголошену й 
ненаголошену голосну , 
труднощі, щоб підібрати 

перевіряюче слово. 

Несформованість 
слухового сприймання. 

Опрацювати умови, за яких пишеться 
та чи інша буква. 

 

Труднощі при підборі 
спільнокореневих слів 
на основі встановлення 
загального значення 
кореня, плутання з 

Конкретне мислення 
(недостатність розумових 
операцій – узагальнення). 
Бідність словникового 

запасу. 

- виділення суттєвих ознак 
- гра „ Що зайве?”; 

- називати слова близькі по суті. 
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близькими за звучанням 
словами. 

Труднощі при побудові 
речення. 

Невміння користуватися 
граматичними зв’язками 

слів у реченні 
(узгодження, керування), 
невміння змінювати слова, 
утворювати нові слова 

(стіл – стіли, око – оки), 
труднощі при утворенні 

прийменників від 
іменників. Помилки при 
опорі на зразок (сливовий 

– слив очний). 

Відставання в розвитку 
лексико – граматичної  
сторони мовлення. 
Конкретне мислення. 
Бідність та неточність 
словникового запасу, 
обмеження словника 
побутовою лексикою. 

Уточнювання й розширення 
словникового запасу, наповнення його 
новими словами ( різні частини мови); 

- активізація різних способів 
словотворення; 

- уточнювання значень різних 
синтаксичних конструкцій; 

- удосконалення граматичного 
оформлення зв’язного мовлення 

шляхом оволодіння 
словосполученнями, зв’язком слів у 

реченні, моделями різних 
синтаксичних конструкцій. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

від 15 серпня 2011 р. № 872  
Київ 

 
 

Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах 
 

 
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

 
Затвердити Порядок   організації   інклюзивного   навчання  у загальноосвітніх 

навчальних закладах, що додається. 
 

 
Прем'єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ 
Інд. 70 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 15 серпня 2011 р. № 872 

ПОРЯДОК  
організації інклюзивного навчання  

у загальноосвітніх навчальних закладах 
1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах з метою реалізації права дітей з особливими освітніми 
потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, 
залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі.  

2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами 
загальноосвітніми навчальними закладами у класах з інклюзивним навчанням із 
застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.  

3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 
(дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у 
загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для:  

 – забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу 
дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з 
вадами зору; 

– забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними 
посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; 

– облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, 
логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять; 
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– забезпечення відповідними педагогічними кадрами.  
4. Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням приймається керівником 

загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови 
наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних 
кадрів і приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам згідно з Положенням 
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 778 (778-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, 
(ст. 2291), за погодженням з відповідним органом управління освітою.  

5. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в установленому порядку 
кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких закладів 
дітей з особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та 
методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних  працівників з питань 
надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним 
навчанням, сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання 
транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця навчання та додому. Власник та 
керівник загальноосвітнього навчального закладу несуть відповідальність за організацію, 
стан та якість інклюзивного навчання.  

6. У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічне 
супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної 
служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та 
відповідними педагогічними працівниками.  

Діяльність працівників психологічної служби (практичних психологів, соціальних 
педагогів) координують центри практичної психології і соціальної роботи, міські (районні) 
методичні кабінети.  

7. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним 
навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-
медико-педагогічної консультації.  

8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність 
класів з інклюзивним навчанням становить не більш як 20 учнів, з них:  

– одна-три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або 
зі зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо; 

 – не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, 
або складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з 
розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на 
візках.  

9. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими 
навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими 
МОНмолодьспортом для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальними 
підручниками.  

10. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється 
відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, 
складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з 
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 
особливими освітніми потребами.  

На основі зазначеного робочого навчального плану розробляється індивідуальний 
навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами (далі - індивідуальний 
навчальний план) з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.  

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з 
урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки 
розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних 
вимог.  
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11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми 
потребами є його корекційна спрямованість.  

12. В індивідуальному навчальному плані передбачається від трьох до восьми годин 
на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку 
психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку. Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого 
тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами.  

Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними вчителями-дефектологами 
та практичними психологами.  

13. Відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за згодою 
батьків для дітей з особливими освітніми потребами педагогічні працівники, у тому числі 
вчителі-дефектологи, розробляють індивідуальну навчальну програму з урахуванням 
навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, яка затверджується керівником 
навчального закладу та переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її 
коригування.  

14. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує 
асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних 
планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.  

15. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 
здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом 
матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.  

Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 
повинна бути стимулюючою.  

16. Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами 
здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.  

17. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та 
позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, 
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.  

Позашкільна робота з дітьми з особливими освітніми потребами проводиться 
відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 
позашкільних навчальних закладах (z1036-04). 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 
№ 1224 від 9 грудня 2010 року 

 
Зареєстровано 

 в Міністерстві юстиції України 
 29.12.2010 р. за № 1412/18707 

 
Про затвердження Положення 
про спеціальні класи для навчання дітей 
з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
 
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 2 Плану 

заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2012 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482-р, наказую: 

1. Затвердити Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається. 

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь 
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
довести до відома керівників навчальних закладів Положення про спеціальні класи для 
навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. 

3. Опублікувати наказ і Положення про спеціальні класи для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах в Інформаційному 
збірнику Міністерства освіти і науки та розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра 
Жебровського Б. М. 

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

 
Міністр                                                                                                Д. В. Табачник 

 
 
 
Погоджено: 
Заступник міністра фінансів 
України                                                                                                     С. О. Рибак 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Міністерства освіти і науки України 
 09.12. 2010 № 1224 

 
Зареєстровано 

 в Міністерстві юстиції України 
 29.12.2010 р. за № 1412/18707 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

 
І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає організаційно-методичні засади навчально-виховного 
процесу дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах загальноосвітніх 
навчальних закладів. Метою створення спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних 
закладах є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної 
середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-
реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення 
передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими 
освітніми потребами. 

1.2. Спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітніх  навчальних закладах (далі – спеціальні класи) – це окремі класи у 
загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей, які потребують корекції фізичного 
та/або розумового розвитку, у спеціально створених умовах. Спеціальні класи можуть 
створюватися у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і 
форми власності. 

1.3. Спеціально створеними умовами є безперешкодний доступ до території 
(навчально-дослідна, фізкультурно-спортивна зони, зона відпочинку) та приміщень 
загальноосвітнього навчального закладу; відповідна навчально-матеріальна база (спеціальні 
навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, форми, методи навчання та 
виховання, засоби корекції індивідуального і колективного користування) та відповідне 
кадрове забезпечення. 

1.4. Рішення про створення спеціальних класів приймається засновниками 
(власниками) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності відповідного контингенту 
учнів, навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення та погодження з відповідним 
органом управління освітою та органом державної санітарно-епідеміологічної служби. 

1.5. Організаційну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам  у створенні 
спеціальних класів, організації навчально-виховного процесу, підвищенні кваліфікаційного 
рівня педагогічних працівників тощо здійснюють відповідні органи управління освітою. 

1.6. Консультативну допомогу щодо відкриття та комплектування спеціальних класів, 
змісту навчання та корекційно-розвиткової роботи з дітьми надають відповідні психолого-
медико-педагогічні консультації. 

1.7. Науково-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів у частині 
функціонування спеціальних класів, моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюють 
інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети. 

1.8. Медичне обслуговування учнів спеціальних класів здійснюється у встановленому 
законодавством порядку. 

1.9. Поточні питання функціонування спеціальних класів як структурної складової 
навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів систематично 
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вивчаються та розглядаються на засіданнях методичних об’єднань педагогічних працівників, 
педагогічних рад. 

 
ІІ. Зарахування учнів та комплектування спеціальних класів 

2.1. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних класів 
здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення 
відповідного органу управління освітою, висновку психолого-медико-педагогічної 
консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу, 
індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для дитини з інвалідністю), висновку 
сурдолога (для дітей з порушеннями мовлення), окрім зазначених, подаються документи, 
передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу. 

2.2. Спеціальні класи комплектуються відповідно до особливостей психофізичного 
розвитку та навчально-пізнавальної діяльності дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового 
апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою 
відсталістю. 

Для дітей, які мають складні вади розвитку (діти з вадами слуху, зору, опорно-
рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти 
з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі), можуть створюватися окремі класи. 

2.3. Діти з особливими освітніми потребами зараховуються до спеціальних класів 
відповідно до медичних показань та протипоказань, визначених Положенням про спеціальну 
загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
15.09.2008 № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за 
№ 1219/15910. 

2.4. Строк навчання та наповнюваність спеціальних класів для дітей з особливими 
освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до 
Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 
компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 
Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти  і науки України від 
20.02.2002 № 128, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517. 

2.5. У разі відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні учні 
спеціальних класів за висновком  відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та 
згодою батьків або осіб, які їх замінюють, переводяться для навчання у звичайні класи. 

 
ІІІ. Організація  навчально-виховного процесу у спеціальних класах 

3.1. Навчально-виховний процес у спеціальних класах здійснюється відповідно до 
робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, затверджених Міністерством освіти і науки. 

3.2. Спеціальні класи працюють за навчальними програмами, підручниками і 
посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для використання у 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах. 

У разі необхідності та з урахуванням стану здоров’я, особливостей навчально-
пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах 
можуть використовуватися рекомендовані навчальні програми та підручники 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

3.3. У випадках, коли учні через складні  вади розвитку протягом місяця не можуть 
засвоїти програму з окремих предметів (рівень державного освітнього стандарту для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), педагогічна рада 
загальноосвітнього навчального закладу за рекомендацією відповідної психолого-медико-
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педагогічної консультації приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за 
індивідуальними навчальними  планами та програмами. 

Індивідуальні навчальні плани, програми розробляються вчителями за участю 
вчителя-дефектолога, інших педагогічних працівників, на основі навчальних програм 
спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 
розглядаються педагогічною радою, погоджуються батьками (особами, які їх замінюють) і 
затверджуються керівником навчального закладу. Навчальні досягнення таких учнів 
оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальним навчальним планом. 

3.4. Навчально-виховний процес у спеціальних класах здійснюється з урахуванням 
контингенту учнів за змістом, формами і методами діяльності відповідного виду спеціальної 
школи (школи-інтернату): для дітей з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, тяжкими 
порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю. 

3.5. Особливістю навчально-виховного процесу у спеціальних  класах є його 
корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи 
досягається шляхом застосування відповідних форм і методів навчання та забезпечення учнів 
сучасними навчальними та реабілітаційними засобами. 

3.6. Корекційно-розвиткова робота проводиться відповідно до типових навчальних 
планів для спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) з урахуванням психофізичних особливостей 
розвитку учнів з метою корекції відхилень у їх розвитку, створення сприятливих умов для 
здобуття освіти відповідного рівня. 

3.7. Для реалізації корекційно-розвиткової складової інваріантної частини 
навчального плану спеціальних класів залучаються вчителі-дефектологи, інші спеціалісти з 
відповідною підготовкою. 

3.8. Психолого-педагогічний супровід учнів спеціальних класів здійснюють 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 
навчально-методичні кабінети (центри) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський 
та Севастопольський міські, районні (міські) навчально-методичні кабінети (центри) 
психологічної служби системи освіти або методисти районних (міських) методичних 
кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби спільно з педагогічними 
працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами загальноосвітніх 
навчальних  закладів. 

3.9. Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу є: 
а) актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини; 
б) формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушеннями 

психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішкільної інтеграції; 
в) консультування батьків або осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, 

спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини тощо. 
3.10. Розклад уроків у спеціальних класах складається відповідно до робочого плану 

навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з 
урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

Тривалість уроків та перерв визначається згідно з вимогами Положення про 
спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15.09.2008 №852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за 
№ 1219/15910. 

3.11. Учні спеціальних класів залучаються до позакласної роботи (проведення 
гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури тощо). 
Позакласна робота проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і 
спрямована на всебічний розвиток особистості. 

3.12. За результатами навчання випускникам спеціальних класів видається документ 
встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу. Знання оцінюються за 
обсягом навчальної програми, за якою навчався учень. 
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3.13. Державна підсумкова атестація учнів спеціальних класів здійснюється 
відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842. 

 
ІV. Фінансове забезпечення 

Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів із спеціальними класами 
здійснюється засновником (власником) або уповноваженим ним органом у встановленому 
законодавством порядку. 

 
V. Контроль за діяльністю спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 
Державний контроль за діяльністю спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних 

закладах здійснюється у встановленому законодавством порядку. 
 
 
 
Директор департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти                                                                        О. В. Єресько 
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СПИСОК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
ООП – особливі освітні потреби 

ПМПК – психолого-медико-педагогічна консультація 

Р(М)МК – районні (міські) методичні кабінети 

ПОІППО – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського  

ТРВЗ – теорія розв'язання винахідницьких завдань 

ІНП – індивідуальний навчальний план 

ДЦП – дитячий церебральний параліч 

ФФНМ – фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення 

ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення 

ФНМ – фонетичне недорозвинення мовлення 

РДА – ранній дитячий аутизм 
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