
Організація освітнього процесу для дітей                                                                     

з особливими освітніми потребами  

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, 

внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), листа Міністерства освіти 

і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових 

обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, висновків 

Павлоградського ІРЦ , заяв батьків та з метою реалізації права дітей з 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх 

соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі організовано 5 класів з 

інклюзивним навчанням де навчаються 10 учнів з особливими освітніми 

потребами. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у закладі створені умови для:                                                                    

- забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу 

дітей з ООП; 

- забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними 

посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;  

 - облаштування ресурсної кімнати для роботи учителя-дефектолога, 

логопеда, психологічного розвантаження та проведення корекційно-

розвиткових занять;  

- забезпечення відповідними педагогічними кадрами.                                          

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації 

їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі 

застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно 

до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Для здобуваосвіти 1 –А 

та 1-В класу (з інклюзивним навчанням) навчальний план складено у 

відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ 

від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної 

середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та 

затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272 . Для здобувачів 



освіти 3-А  та 4-В  класу (з інклюзивним навчанням) навчальний план 

складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти 

(постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для 

закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленої під керівництвом 

О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 

та Типової освітньої програми закладів середньої освіти І ступеня  

затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408 . Для 5-А класу (з 

інклюзивним навчанням) - відповідно до Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням 

мови корінного народу, національної меншини (таблиця 1, 12). Для 

здобувачів освіти 7-А класу (з інклюзивним навчанням) - відповідно до 

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з 

навчанням українською мовою і вивченням мови  корінного народу, 

національної меншини (таблиця 1,12).                                                                                    

Команда супроводу розробляє комплексну програму розвитку для кожної 

дитини з особливими освітніми потребами, що допомагає педагогічному 

колективу пристосувати середовище до потреб дитини. Індивідуальна 

програма розвитку розробляється командою супроводу (заступник директора 

з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель – 

дефектолог, логопед та інші) із обов’язковим залученням батьків, з метою 

визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з 

особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про 

учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації 

навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби 

індивідуальний навчальний план. Оформлення та ведення відповідної 

документації покладається на асистента вчителя. Індивідуальна програма 

розвитку містить такі розділи:  

1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, 

адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата 

зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма. 

 2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в 

залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, 

фіксує результати вивчення:  

 її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, 

кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів 

домінує), у чому їй потрібна допомога;  



 інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до 

навчання (відомості надані Павлоградським ІРЦ). Частиною ІПР є 

індивідуальний навчальний план , який затверджується керівником 

навчального закладу та переглядається двічі на рік з метою коригування. 

Протягом всього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, 

методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами працівниками 

психологічної служби (практичним психологом, соціальними педагогами) 

закладу та педагогічними працівниками. Практичний психолог школи надає 

систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які 

викладають в інклюзивних класах, у створенні сприятливих умов адаптації, 

психологічно комфортного перебування в учнівських колективах учнів з 

особливими освітніми потребами, вивчає стан адаптації. 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. Особливістю освітнього процесу дітей з особливими 

освітніми потребами є його корекційна спрямованість. В індивідуальному 

навчальному плані передбачається проведення корекційно-розвиткових 

занять з урахуванням висновку ІРЦ та типових навчальних планів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують 

корекції фізичного та/або розумового розвитку, а саме:  

 корекція розвитку; 

  розвиток мовлення;  

 лікувальна фізкультура (ритміка) ;  

 соціально-побутове орієнтування;  

 розвиток слухового сприйняття та формування вимови та інші.                                         

Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними фахівцями. 

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього 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. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми 

потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних 

досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною 

навчальною програмою. Учні з ООП залучаються до позакласних і 

позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, побажань, 

індивідуальних особливостей та стану їх здоров’я. 

 


