


« Інклюзія є однією з 

найскладніших змін на 

сучасній освітній сцені»

Фуллан та Штігегельбауер





Нормативно-правова база організації інклюзивного 
навчання у ЗЗСО

1. Лист МОН України №1/9-495 від 31.08.2020 "Щодо організації навчання осіб з особливими потребами у 

закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р." https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-

navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-

navchalnomu-roci

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №773 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/773-2019-%D0%BF.

3. Лист МОН України №1/9-498 від 05.08.2019 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з 

ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р.» https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-

navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf.

4. Наказ МОН України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2016 року №8» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33823.html.

5. Наказ МОН України від 21.06.2019 №873 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23 квітня 2018 року № 414» https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Perelik-korektsijnyh-

zasobiv-dlya-ditej-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.pdf

6. Наказ МОН України від 08.05.2019 №1060 «Про затвердження Критеріїв для розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання» та інструкції щодо її 

заповнення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-19.
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7. Наказ МОН України від 26.07.2018 №816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової 

освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними 

порушеннями» file:///D:/Document/Downloads/5b59bf2f0e5f0486065163.pdf.

8. Наказ МОН України від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової 

освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами» file:///D:/Document/Downloads/5b5ac5f0c1858354894747.pdf.

9. Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої 

та дошкільної освіти» file:///D:/Document/Downloads/5b1e721d2c67a022705177%20.pdf.

10. Наказ МОН України від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та 

спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти» file:///D:/Document/Downloads/5b1e70f443959032989603.pdf.

11. Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України № 2.5-281 від 

05.02.2018 «Про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних 

обов’язків асистента вчителя» https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/lyst-rozyasnennya-mon-2.5-

281.pdf.
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12. ПЕРЕЛІК ФАХІВЦІВ,

 які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з 

особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text

13. Про команду супроводу: хто, що, коли, скільки разів на рік. https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-

primirnogo...

14.  Адаптація, модифікацію, ІПР .... Методичний лист: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

15.  Щодо посадових обов'язків асистента вчителя: https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS19094

16.  Тарифний розряд асистента вчителя, додаток 6: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#top

17. Доплата за роботу в інклюзивному класі: http://www.zarplata.co.ua/?p=9257 І тут: стаття 24 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

18. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників, педагогічне навантаження асистента вчителя: 

стаття 24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

19. Доплата за завідування. Стаття 24: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

20. Що можна купити на гроші з субвенції: https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-tipovogo...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF?fbclid=IwAR3ql2SbJ81cnZUCi95-0nLxflsxY04S8O76HcyMd_5nM35aeD3BTpiRMvw#Text
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fua%2Fnpa%2Fpro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti%3Ffbclid%3DIwAR2yy9uvnf-Hqc-jFRFXa1kZsP1MK-1kzKw7-O9ZDF6X-H4G5fO0ehRU8mo&h=AT2Gq0Uk5Ghkay-6s2BV8ixX0PPCboIif2Ff3tZNG8hGKUBt5sFt4ytsPOXKd-Cx6_tAld1kJ-d9wzwoV_hiAAmWXrtiPqTZwjETB38pqskdiW9OM-gocWwgRWql-dstNAl7&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3pKyhYJWcbDZMMemfYmE9hC7vnZbh1mWHhcVD3jCeJVKsApMSCPY6RYYAQiSHgVGWTWieoye8tNNar59Md-LwGr_MafltG9aFIBfDDKp56K3C7gNX3UDvfVjGfP8sNwcwo3PNJYms2NRGLCbaTEpTubdHNJ2hQ-gOZIGu09xv0tZX05J_jR-xHTIr-SCWIMCUD2vnMh-FXKtWycp9S3XHiz3Ve4vb4ZZXeeshhU4ygxuzEsLg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fru.osvita.ua%2Flegislation%2FSer_osv%2F29627%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NYffcx4dZM674twwv-jzxIIB9jbIlt8SiMPAEzWuAnIjzhmAjWmb8WKI&h=AT3NikcGQxJ69JPgwMfb6-Ncr60S_E5RA7zW5IX7vSwx1rZuAICcuJ1MQ4Xb4ZuDFtu4nmnWsZ_CyKx3RT7kTj-WZZ7vcGr1YHiPvTW25ASvQdwHkGG5dPMTvARgWR6liw_M&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3pKyhYJWcbDZMMemfYmE9hC7vnZbh1mWHhcVD3jCeJVKsApMSCPY6RYYAQiSHgVGWTWieoye8tNNar59Md-LwGr_MafltG9aFIBfDDKp56K3C7gNX3UDvfVjGfP8sNwcwo3PNJYms2NRGLCbaTEpTubdHNJ2hQ-gOZIGu09xv0tZX05J_jR-xHTIr-SCWIMCUD2vnMh-FXKtWycp9S3XHiz3Ve4vb4ZZXeeshhU4ygxuzEsLg
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS19094?fbclid=IwAR2iBOBE-7XYKMGJiNj6tG6e9J5vPwQNbBPLXLACGLErU_5kbrCHTWz4Ol4
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F463-20%3Ffbclid%3DIwAR3qCSmXu4HR8fCiSYrQP55lCW-xaxrnHRkJFg1r8c8hghNMZ-XIMkdaTbw%23Text&h=AT1J2mP2i6ABAme04GiqOvGm4-MqJyfBx9yZaXUHvezaoKTerPHd3GOrbXv2peXtEBV7NR8iIN4InggRwt0Bob8Rh91YSTGchnEl2g3rfJ_2g0_OlryFQQGoM2TjFIp2PXwv&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3pKyhYJWcbDZMMemfYmE9hC7vnZbh1mWHhcVD3jCeJVKsApMSCPY6RYYAQiSHgVGWTWieoye8tNNar59Md-LwGr_MafltG9aFIBfDDKp56K3C7gNX3UDvfVjGfP8sNwcwo3PNJYms2NRGLCbaTEpTubdHNJ2hQ-gOZIGu09xv0tZX05J_jR-xHTIr-SCWIMCUD2vnMh-FXKtWycp9S3XHiz3Ve4vb4ZZXeeshhU4ygxuzEsLg
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Основна мета закладу, в якому 
впроваджується інклюзивне навчання:

- Надання індивідуально – орієнтованої 

педагогічної, психологічної та соціальної 

допомоги дітям, що мають особливі освітні 

потреби;

- Визначення конкретних навчальних стратегій та 

підходів до навчання, розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами.



Умови впровадження інклюзивного 

навчання:

Створення позитивної атмосфери;

Командний підхід;

Індивідуалізація навчального матеріалу;

Адаптація/ модифікація змісту навчального 

матеріалу;

Підготовка педагогів;

Ефективне залучення членів родини.



Основні поняття інклюзивного 

навчання:

Індивідуальний освітній  план;

Індивідуальна освітня програма;

Модифікація/адаптація освітнього середовища;

Індивідуальна програма розвитку.



Отож, модифікація чи адаптація 
навчального матеріалу нам 
потрібна?
1. Все залежить від того, яка дитини та з яким ступенем 
ураження інтелектуального розвитку прийде до Вас у 
клас.

2. При складанні індивідуальної програми розвитку 
необхідно проаналізувати, які адаптації чи модифікації 
слід розробити саме для цієї дитини.

3. Якщо дитини потребує додаткових пристосувань або 
якихось особливих навчальних матеріалів – це 
обов'язково необхідно зазначити в ІПР. 

Зауважую, що вирішувати всі ці дії має команда 

спеціалістів, які будуть працювати з дитиною.



МОДИФІКАЦІЯ
трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або 
концептуальної складності навчального завдання.

 Використовується в роботі з дітьми, що мають інтелектуальні 
порушення;

 Передбачає зміну кількості, сутності й змісту очікуваних результатів 
навчання.

Основні завдання модифікації – спрощення, виключення чи ущільнення 
змісту навчальної програми з урахуванням особливостей учня з ООП. 
Також вона спрямована на забезпечення активності дитини в навчальній 
соціалізації (активній участі в навчанні класу) та організацію 
індивідуальних умов навчання за допомогою додаткових методів і засобів.

Особливість методики в тому, що вона не аналогічна вимогам та 
змісту навчання спеціальних шкіл. Ідея модифікованої інклюзії в тому, що 
дитина вчиться за тим же тематично-календарним планом, що і весь клас 
загальноосвітньої школи. Теми уроків для учня з ООП та решти учнів 
збігаються, але різняться матеріали, підходи та глибина вивчення. Програми 
ж спеціальних шкіл можна (і варто!) використовувати як методичний 
матеріал визначення змісту навчання та класифікацій оцінювання.



Основні принципи модифікації:
- спрощення (зменшення складності цілей і / або змісту);

- виключення (скорочення кількості дисциплін, що вивчаються, або зменшення вимог до 

кінцевих цілей вивчення предмету та виключення певного змісту);

- поєднання або ущільнення (інтеграція деяких предметів в один курс або інтеграція 

кінцевих цілей, змісту).

Для модифікації навчальних планів та змісту уроків використовують:

- скорочення обсягу матеріалу, що вивчається на уроці;

- зменшення кількості тем з однієї чи кількох дисциплін;

- заміна завдання на інше за збереження напряму вивчення дисципліни (наприклад, набрати 

текст на комп’ютері замість писати його ручкою);

- зниження складності завдання (складання замість множення);

- використання додаткових матеріалів – карток, алгоритмів дії, правил – у вигляді малюнків 

чи позначок;

- повторення інструкцій та алгоритмів дії.

Відповідно, і система оцінювання учнів з ООП, які навчаються за модифікованими 

програмами, розробляється окремо з урахуванням індивідуальних можливостей. Завдання 

до перевірки мають передбачати прості дії замість складних (намалювати замість написати, 

обчислити за допомогою калькулятора тощо).







ПОУРОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Поурочне планування роботи для особливої дитини – це, переважно, завдання

вчителя та асистента вчителя. Вони  мають обговорити  тему і план наступного уроку для 

всього класу, продивитися навчальний матеріал, що буде використовуватися, 

проаналізувати інформацію і зробити низку висновків:

- чи потрібна  дитині  психолого-емоційна адаптація на цьому уроці;

- чи достатній рівень попередньої підготовки для розуміння матеріалу, чи потрбно

зменшити …;

- чи потрібні додаткові (і які саме) матеріали – адаптовані або модифіковані;

- які саме завдання учень зможе виконати, повністю чи частково, яка допомога йому 

потрібна;

- чи передбачено залучення дитини до усних відповідей, роботи біля дошки чи в групах;

- які саме інформацію та навички дитина має отримати наприкінці уроку (визначається 

разом з учителем).

Тобто кожне заняття дитини з ООП у класі має бути пропрацьоване педагогами 

заздалегідь, щоби провести ним учня покроково, не відволікаючи решту класу від теми 

уроку.







АДАПТАЦІЯ 

змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну

складність навчального завдання

Адаптації покликані розв’язувати специфічні завдання, зумовлені

індивідуальними потребами.

Наприклад:

учневі, який внаслідок інвалідності не може працювати зі звичайними

друкованими матеріалами, інформацію та вказівки необхідно надавати

вербально і в письмовій формі; причому набуті знання він також має

демонструвати аналогічним чином;

для учня з розладом уваги новий матеріал і завдання слід поділяти на

менші складові й використовувати список із переліком дій для контролю за

виконанням завдання



Адаптація спрямована на:

- пошук і розроблення способів подання інформації та вивчення
предмету дитиною з ООП з урахуванням особливостей її сприйняття;

- використання додаткових засобів і матеріалів (карток, інструкцій, 
правил тощо);

- розроблення та формування способів перевірки засвоєння знань та 
навичок.

Для кращого засвоєння матеріалу можна використовувати:

- поділ завдань на кілька, простіших за змістом або покрокових;

- зменшення тривалості виконання завдання або їхньої кількості за 
умови збереження рівня складності:

- частіші повторення, спрощені інструкції до виконання;

- залучення нетипових методик – комп’ютерних програм, 
візуалізаційних карток, предметів, аудіо- та відеороликів тощо;

- оформлення навчальних матеріалів з огляду на фізіологічні потреби 
учня – великий шрифт, виділення кольором, підкреслення.









Бажаю успіхів у справі 

створення нового 

інклюзивного 

середовища!


