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ВСТУП 

 

Діти з особливими освітніми потребами (з ООП) в Україні отримали шанс 

на повноцінне навчання і життя у соціумі. Але для їхніх батьків та вчителів 

шлях для його отримання — не безхмарний. Інклюзивне навчання – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами шляхом організації їхнього навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно 

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [3]. 

Саме тому тема запровадження інклюзивної освіти в Україні та 

Полтавщині зокрема, є надзвичайно важливою та актуальною. 

Аналіз досліджень. Реалії сьогодення вказують на те, що суспільство має 

нагальну потребу в розвитку інклюзивної освіти, створенні умов для 

забезпечення доступної та якісної освіти дітям із порушеннями. 

Питання інтегрованого (інклюзивного) навчання та виховання дітей з 

особливими потребами в загальноосвітніх закладах стала предметом 

вивчення вітчизняними й зарубіжними вченими В. Бондаря, Л. Байди, І. 

Білозерської, Л. Даниленко, К. Кольченко, А. Колупаєвої, І. Луценко, М. 

Сварника, Н. Софій, О. Патрикеєвої, П. Таланчука, В. Шинкаренко. Проблема 

інклюзивного навчання тісно пов’язана з новою парадигмою освіти, в 

основі якої лежить перехід до нових освітніх технологій. Так, канадські й 

американські дослідники M. Forest, M. Giangreco, E. Lusthaus, J. Pearpoint, J. 

Putnam. 

Мета дослідження полягає в аналізі стану та перспектив розвитку та 

встановлення інклюзивної освіти на Полтавщині. Реалізація даної мети вимагає 

вирішення таких завдань: 

1) розглянути поняття інклюзивної освіти в Україні та світі; 

2) визначити особливості її запровадження у закладах освіти; 

3) розглянути основні шляхи її запровадження та подальші результати; 



4) виділити основні труднощі і проблеми інклюзивної освіти на 

Полтавщині. 

У роботі були використані такі методи дослідження: метод аналізу; 

порівняльний, описовий метод. 

Структура й обсяг роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох 

розділів,  висновків, списку використаних джерел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ І. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Однак інклюзивна освіта — не українська вигадка. І майже півстолітній 

досвід європейських країн, свідчить: саме так вирішується питання соціалізації 

і максимально повноцінного життя у суспільстві людей з інвалідністю. 

Європейський досвід 

У країнах Західної Європи зміни в системі спеціальної освіти почалися з 

70-х років. 

Півстоліття тому в Італії учасники громадського руху «Демократична 

психіатрія» вимагали усунути ізоляцію від суспільства більшості осіб з 

психічними відхиленнями та запровадити шкільну реформу, яка б дала 

можливість неповносправним дітям отримувати освіту за принципами 

інклюзивного та інтегрованого навчання. У результаті Італія повністю 

відмовилася від спецшкіл. 

У Швеції особливими дітками опікується Агентство спеціальної освіти, 

підпорядковане Міністерству освіти країни. Воно підтримує родини, підвищує 

кваліфікацію вчителів. У 80-х роках Швеції вдалося розформувати спецшколи 

для дітей з порушеннями зору. Вони вчаться за місцем проживання, а необхідну 

допомогу отримують у Національному медичному центрі та його філіях. Також 

вже 30 років інклюзивне навчання тут визнано основною формою здобуття 

освіти неповносправними. Для цього збільшили фінансування загальноосвітніх 

шкіл, де навчаються такі діти (принцип збільшеного фінансування за рахунок 

державної субвенції застосували і в Україні). А також затвердили новий 

освітній стандарт, який визначив обов’язковий обсяг знань для учнів різних 

класів. Це дало змогу викладачам працювати зі школярами з ООП за 

індивідуальними навчальними планами. Наразі у Швеції функціонує чотири 

типи спецшкіл для дітей з легкою та помірною розумовою відсталістю, з 

комплексними порушеннями тощо. Але згодом на їхній базі створять ресурсні 

центри. 



В Австрії до інклюзивного навчання для дітей з особливостями 

психофізіологічного розвитку прийшли через експеримент. Протягом кількох 

років тут одночасно діяли чотири види класів: інтегровані, класи взаємодії, 

малокомплектні та звичайні. Перемогла перша модель, де на 20 учнів 

припадало четверо з ООП, а навчання проводили двоє вчителів за двома 

програмами. 

Насправді, довгий період наявності закритих спецшкіл пройшли всі 

європейські країни. І багато з них — Німеччина, Нідерланди, Чехія та інші — 

не планують відмовлятися від них. 

Українські реалії 

Інклюзивне навчання в Україні почали запроваджувати ще 10 років тому, 

одразу після ратифікації Конвенції ООН «Про права інвалідів». 

Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, якими, зокрема, зобов’язала 

створювати інклюзивні класи у звичайних школах. Батьки дітей з ООП тепер не 

шукають винятково спеціалізовані чи експериментальні заклади. Їм достатньо 

звернутися до директора звичайної школи із заявою про зарахування особливої 

дитини [4]. 

Тетяна Губарь, начальник відбіркової комісії Полтавського інституту 

економіки і права, розповідає: 

— За кілька років на Полтавщині понад півтисячі дітей охоплені 

можливістю інклюзивного навчання. Фактично, за останній рік їхня кількість 

подвоїлася. І це не межа. У 31% звичайних шкіл є діти з ООП. І все-таки 

навколо поняття інклюзії вистачає пересторог і нерозумінь: як серед батьків 

нормотипових дітей, так і серед батьків дітей з ООП. А також, подекуди, 

вчителів. 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ ІІ. ІНКЛЮЗИВНА ПРАКТИКА НА ПОЛТАВЩИНІ 

 

Полтавська вчителька початкових класів Світлана Сухаренко працює в 

СНВК «Перші кроки», де принципи інклюзивної освіти в якості «пілоту» 

запровадили ще 10 років тому [4; 5]. Розповідає: 

— У мене був учень, який весь перший рік просидів під партою, а на 

святах закривав вушка і тікав — так йому було важко від скупчення людей. 

Звісно, над такими випадками ми працюємо комплексно. Вчитель класу, 

дефектолог, психолог, логопед, адміністрація школи розробляють план 

розвитку та адаптації дитини. Буває, що дитина спочатку відвідує школу за 

індивідуальним планом, наприклад, приходить лише на уроки, які найбільше 

подобаються, а інші предмети вивчає індивідуально. Але з часом «вливається» 

у загальний навчальний процес. Той мій учень пізніше і свята полюбив, і 

працювати на уроках почав. Зараз він — старшокласник однієї з ЗОШ міста. 

Гарно даються гуманітарні предмети, математика — важче, але ж це — цілком 

нормальна ситуація. Постійно бачу на прикладах, як інклюзивне навчання готує 

дитину з ООП до самостійного життя, взаємодії з людьми. 

Європейські країни діляться з Україною своїм досвідом інклюзії: 

тренінги, посібники, ознайомчі поїздки. Саме тому шлях, на який їм 

знадобилися десятиліття, Україна проходить за кілька років. Адже застосовує у 

практиці лиш те, що працює. Зокрема, так і з’явилися інклюзивно-ресурсні 

центри (ІРЦ), з яких сьогодні починається шлях до інклюзивного навчання. 

Два роки тому їх не існувало. Зараз на Полтавщини — вже 25 ІРЦ, 

планується більше. Як правило, вони входять у структуру місцевої освітньої 

системи як окремі комунальні підприємства. ІРЦ прийшли на зміну психолого-

медико-педагогічним комісіям (ПМПК). Калініченко резюмує: 

— ІРЦ — це не про лікування. Щоб отримати комплексну консультацію 

його фахівців — психолога, логопеда, дефектолога — не обов’язково мати 

направлення лікаря. Достатньо бажання батьків або поради вчителя. У нас 

батьки досі бояться звертатися до ІРЦ, бо придумали собі, що це ставить хрест 



на дитині. Не дивно: до ПМПК раніше зверталися, щоб отримати направлення в 

спецшколу. Але наразі підхід змінено. ІРЦ — це інша філософія, взагалі не про 

діагноз. У їх складі немає медиків. На тренінгах я питаю вчителів: вам важливо 

знати діагноз? «Тааак», — відповідають вони хором. «Навіщо?» — запитую. І 

тиша. Бо діагноз не потрібен. Потрібно знати, які особливі освітні потреби має 

дитина, як із нею працювати. Ось цю інформацію і дає ІРЦ. А діагноз — справа 

сугубо інтимна. В Європі за його розголошення взагалі передбачена 

кримінальна відповідальність. 

Здебільшого до ІРЦ приводять дітей 5-10 років. Хоча фахівці тут можуть 

працювати з віковим діапазоном 2-18 років. Крім комплексної оцінки, 

проводять корекційну навчальну роботу, але лише у випадках, коли у школі, 

яку відвідує дитина, немає відповідних фахівців.  

Але без комплексного висновку з ІРЦ про інклюзивне навчання для 

дитини з ООП не йдеться. Тому що у директора школи не буде законних 

підстав оформити його. А отже, ніякого асистента вчителя, ніякого 

індивідуального підходу, ніякої модифікації навчальної програми, ніяких 

корекційних педагогів. А просто «запхати» таку дитину в звичайну школу — це 

ніяка не інклюзія. Це — постійні конфлікти, низький рівень засвоєння 

начальної програми класом. Ситуація, в якій немає переможців. 

 

2.1. Командна робота 

Коли дитина приходить на інклюзивне навчання, у школі для неї 

створюють команду психолого-педагогічного супроводу. На її перше засідання 

приходить фахівець із ІРЦ. До справи адаптації дитини у соціумі обов’язково 

залучені логопед, вчитель-дефектолог, психолог. Щоправда, якщо у 

спецшколах корекція є наскрізною, то у загальноосвітніх вона виокремлена з 

навчального процесу. Тому заняття відбуваються в позаурочний час, що 

збільшує навантаження на дитину. І це одне з питань, яке потребує вирішення. 

В українських школах, за прикладом європейських, з’явилася посада 

асистента вчителя. Він допомагає учням з ООП засвоїти матеріал. Адже 



навчання в ЗОШ відбувається за загальною програмою. Однак, для дітей на 

інклюзії програма може бути адаптованою (наприклад, для слабкозорих дітей 

використовують більше аудіоматеріалів, книги зі шрифтом Брайля) та 

модифікованою (з елементами програми спецшколи). Підібрати необхідні 

матеріали, вправи, адаптувати інформацію — задача асистента. Також він, у 

разі необхідності, допомагає дитині відновити психологічну рівновагу. Наразі у 

школах для дітей, які страждають від сенсорного перенавантаження, 

облаштовують окремі ресурсні кімнати, але вони поки що є не скрізь.  

Загалом, розумний вчитель постійно залучає свого асистента до ведення 

уроків, підготовки свят. У таких випадках ми бачимо професійний тандем і 

згуртований клас. Але коли вчитель сам не готовий працювати з дітьми з 

особливими навчальними потребами, він нібито відгороджується і від свого 

асистента. Он, мовляв, двоє «твоїх» дітей, сядьте отам на задній парті, щось 

вчіть. Головне, щоб на уроці не заважали. Але так інклюзія не відбувається! Ці 

діти все одно почуваються відокремленими від решти класу, вони ніяк не 

інтегровані в процес. У чому тоді  

Але асистентів учителя наразі не вистачає. Проблема з підготовкою: на 

посаду ідуть люди з різною освітою і рівнем знань. Окремо ж фахівців такого 

напрямку не готують. Ситуацію намагаються виправити за допомогою 

тренінгів, але це тривалий процес. Крім того, зарплата асистентів — найнижча 

серед педагогічних працівників. 

Часто асистентами вчителя стають батьки дитини з ОСН. Так зробила 

Наталія Киричок, асистент вчителя Лелюхівської ЗОШ у Новосанжарському 

районі. Її син Олесь вчиться там у 6-му класі. У хлопчика — аутизм, але 

Наталія каже: ніколи не вважала, що її дитина має обмежені можливості і не 

зможе чогось досягнути в житті. У перший клас звичайної полтавської школи 

Олеся спочатку брати не хотіли: не дивився в очі, відмовлявся спілкуватися з 

незнайомими людьми. Приймальна комісія не повірила, що він вміє і любить 

читати, гарно рахує й обожнює грати у футбол. Тоді, ділиться Наталія, про 

загальну інклюзію ще не йшлося, тож у них була «прихована», а роль асистента 



вчителя виконувала шкільна психолог. Спочатку Олесь сильно «вокалізував», і 

багатьом батькам це не подобалося: боялися, що інші діти повторюватимуть за 

ним і зриватимуть уроки. Однак, нічого подібного не сталося. Діти здружилися, 

а їхні батьки більше дізналися про особливі потреби різних людей. Та за кілька 

років у школі змінилося керівництво і родині дали зрозуміти: «таким» дітям тут 

не раді. Тоді Наталія і дізналася про Лелюхівську школу, де вже навчалися діти 

з ДЦП та аутизмом. 

— Наш Олесь — трохи голосний, тож, перш ніж ми перейшли у школу, 

директор проговорив це з усіма вчителями. А ті пояснили класу, що прийде 

новий хлопчик, який не любить галасу. То перші дні у класі стояла гробова 

тиша, — посміхається Наталія. — Зараз, звісно, вже галасують, бігають, але на 

«робочий» шум Олесь не зважає. Він не любить, коли хтось на когось кричить. 

Взагалі, як для мене, ця школа — зразок того, як треба ставитися до різних 

дітей. Тут всі задіяні на уроках, у шкільному житті. Зараз у нас початкову 

школу закінчують кілька дітей на візках, то для них будують підйомник, щоб 

могли вчитися на другому поверсі. У багатьох міських закладах такого немає. 

В європейських країнах подекуди ще працюють асистенти учнів 

(тьютори). Особливо вони потрібні, якщо дитина не може сама себе 

обслуговувати. Наприклад, їй треба міняти підгузок або робити час від часу 

уколи. У Чехії це — працівники соцслужб. У Німеччини їхню роль можуть 

виконувати волонтери. В Україні держава асистентів учня не оплачує. Батьки 

роблять це за свій рахунок. 

Чимало складнощів — з фізичною доступністю навчальних закладів, з 

облаштуванням ресурсних кімнат, із оплатою праці. 

 Але найбільша проблема — з нашим сприйняттям цих дітей, як 

рівноправних членів суспільства. Найгостріше питання — готовність педагогів 

працювати з такими дітьми, їх емоційне сприйняття. В європейських школах 

вчителі роблять акцент на отриманні учнями необхідних компетенцій. У нас же 

часто, якщо дитина не засвоїла той же обсяг знань, що інші, то вчитель 

сприймає це як свою особисту професійну поразку. Немає усвідомлення, що в 



особливих дітей може бути індивідуальний освітній результат. Звідси — або 

емоційне вигорання вчителя, або погіршення ставлення до «слабкої ланки», 

через яку клас нібито не такий успішний, як міг би бути. Або спостерігаю іншу 

крайність: вчитель чи асистент так жаліють дитинку, що все роблять замість 

неї. Але жалість руйнує! Яких компетенцій тоді набуде цей учень? У чому буде 

його готовність до життя у суспільстві? Адже заради цього і впроваджується 

інклюзія. 

 

2.2. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти в 2021 році 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського є 

підвищення якості освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, 

реалізація державної політики соціального захисту дітей з інвалідністю та 

виконання основних завдань Концепції розвитку інклюзивного навчання 

України. 

У 2019-2021 навчальному році 264 закладах загальної середньої освіти (у 

2018 році - 146 шкіл) функціонують 760 інклюзивних класів (у 2018 році – 595 

класів), у яких навчаються 1049 дітей з особливими освітніми потребами (у 

2018 році – 825 дітей з ООП). У 2020 році показник кількості шкіл збільшився 

на 45 %. 

Найбільше таких закладів у містах Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, 

Козельщинській та Пирятинській ОТГ, а також в Полтавському, Лохвицькому 

та Хорольському районах. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього 

процесу для учнів з особливими освітніми потребами забезпечують 743 

асистента вчителя інклюзивного класу (371 ставки у 2017-2018 н.р.) та 7 

асистентів дитини забезпечують їх соціальний супровід. Для кожної дитини з 

особливими освітніми потребами Командою психолого-педагогічного 

супроводу, за участі батьків дитини, розроблена Індивідуальна програма 

розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів. У 102 

ресурсних кімнатах, облаштованих у закладах загальної середньої освіти, 



спеціально організований освітній процес, спрямований на гармонійний 

емоційний, психічний та фізичний розвиток осіб з особливими освітніми 

потребами. 

 

У 2019-2020 н.р. в області функціонує 101 інклюзивний заклад 

дошкільної освіти (146 інклюзивні групи) у яких перебуває 223 дитини з 

особливими освітніми потребами. Упродовж 2017-2018 н. р. функціонувало – 

44 дошкільних навчальних закладів у яких перебувало 82 дитини. 

Найбільше таких закладів у містах Полтава, Кременчук, Горішні Плавні. 

З метою забезпечення соціально-педагогічного супроводу дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку введено 156 ставок асистента 

вихователя ЗДО (2018-2019н.р. – 47 ставок) та один асистент дитини. 

 



З 1 листопада 2018 року на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського функціонує центр 

підтримки інклюзивної освіти, який здійснює системний кваліфікований 

супровід закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-

ресурсних центрів (далі – ІРЦ) відповідно до Постанови Кабінету міністрів 

України № 617 від 22.08.2018). 

В області функціонує 29 ІРЦ, серед фахівців, яких працюють: вчителі-

дефектологи (20 осіб), сурдопедагоги (2 особи), тифлопедагоги (1 особа), 

олігофренопедагоги (1 особа), практичні психологи (41 особа), вчителі-

логопеди (39 осіб), вчителі-реабілітологи (18 осіб). Станом на 1.10.2020 року 

вакантними є 14 штатних одиниць (2018-2019 н.р. 55,375 штатні одиниці). 

 

 



Протягом 2020року інклюзивно-ресурсні центри провели 1491 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку, на обліку перебуває 4772 

дитини. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, в умовах інклюзивного навчання у закладах 

загальної середньої, дошкільної освіти та в умовах спеціальних закладів освіти 

Полтавської області. 

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського (далі – ПОІППО) забезпечується підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників усіх категорій із питань 

інклюзивного навчання шляхом включення тематики лекцій з навчального 

курсу “Вступ до інклюзивної освіти” до навчально-тематичних планів. Загалом 

охоплено понад 4000 осіб. 

З метою якісної організації освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми потребами у новому навчальному році. проведено інструктивно-

методичні наради “Організація освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми проблемами у 2020-2021 н. р.” для працівники відділів (управлінь) 

освіти, об’єднаних територіальних громад, які займаються питанням 

інклюзивного навчання, директорів ІРЦ (115 осіб) та інструктивно-методичну 

нараду “Стратегії діяльності спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних 

центрів Полтавської області в 2020/2021 навчальному році” для заступників 



директорів з навчальної роботи спеціальних закладів освіти Полтавської 

області. 

Протягом 2020 року організовано та проведено очно-дистанційне 

навчання вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, вчителів-реабілітологів, 

практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів та асистентів учителів 

закладів освіти з інклюзивним навчанням з використанням дистанційних 

технологій навчання в умовах карантину. Усього підготовлено 67 осіб. 

Кафедрою педагогічної майстерності та інклюзивної освіти ПОІППО 

здійснювався науково-методичний супровід організації дистанційного навчання 

для дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої 

освіти області. Протягом квітня 2020 року проведено два вебінари для 

педагогічних працівників закладів освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів щодо особливостей організації освітнього процесу в умовах карантину, 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, роботи асистента вчителя та команди 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. 

Усього охоплено навчанням 356 осіб. У жовтні 2020р. проведено вебінар для 

директорів ІРЦ. (30 осіб) Створено сайт “Спільнота інклюзивно-ресурсних 

центрів Полтавщини” для забезпечення співпраці та взаємодії ІРЦ Полтавської 

області. Організовано навчання фахівців ІРЦ щодо роботи з дітьми з ООП 

різних категорій за психологічними методиками: Leiter-3, WISC-IV, Conners-3, 

PEP-3, CASD. У жовтні – листопаді 2020 р. навчання за кейсами зазначених 

методик пройшли 31 психолог ІРЦ. 

17 лютого 2020 року на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського проведено 

обласний навчальний тренінг: “Основні стратегії взаємодії з дитиною з 

особливими освітніми потребами в рамках підготовки фахівців до роботи в 

закладах освіти: навчання STREAM - предметів в інклюзивних шкільних 

групах. Інноваційний підхід” для вчителів інклюзивних класів (математики, 

фізики, інформатики, природознавства), асистентів вчителів 5-11 класів, 

заступників директорів закладів загальної середньої освіти. (48 осіб). 



Мета тренінгу – впровадження інноваційної роботи в інклюзивних групах 

закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції “Нова українська 

школа”, Закону України “Про освіту”, підготовка фахівців до навчання 

STREAM-предметів з урахуванням індивідуальної траєкторії навчання дітей з 

особливими освітніми потребами на засадах соціальної рівності та 

згуртованості. 

Важливою складовою впровадження інклюзивної освіти є формування 

нової філософії ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. Це 

вимагає організації широкої просвітницької роботи серед педагогів, батьків, 

громадськості. З цією метою кафедрою педагогічної майстерності та 

інклюзивної освіти ПОІППО для педагогічних працівників проведено освітній 

хакатон “Лайфаки педагогічної майстерності в умовах НУШ” (травень, 170 

осіб), онлайн – семінар “Психолого-педагогічні засади розвитку ефективної 

комунікації та організаційної культури педагогічних працівників” (жовтень, 112 

осіб). 

Протягом 2020 року працівниками Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського здійснювалося 

посилення інформаційно-просвітницької роботи з підвищення рівня обізнаності 

громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з 

інвалідністю, у взаємодії з громадськими об’єднаннями, батьками (іншими 

законними представниками) дітей, закладами освіти. У межах реалізації 

обласного науково-методичного проєкту “Моделювання інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами” здійснено обговорення 

п’яти електронних навчально-методичних кейсів з педагогічними працівниками 

закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів та батьками дітей з особливими 

освітніми потребами різних категорій, які в подальшому будуть використані 

педагогічними працівниками Полтавської області у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. Підготовлено методичні рекомендації для 

батьків дітей з особливими освітніми потребами (синдромом дефіциту уваги з 

гіперактивністю, тяжкими порушеннями мовлення, інтелектуальними 



порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату, розладами 

аутистичного спектру) щодо особливостей організації навчання та розвитку 

дітей в умовах карантину. 

Проведено обласні семінари-практикуми: 

- “Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей 

дітей з особливими освітніми потребами” (28.02.2020р.), для вихователів ЗДО; 

- “Створення інклюзивно-освітнього середовища для реалізації 

концептуальних засад Нової української школи” (23.04.2020р.), для 

педагогічних працівників закладів освіти; 

- “Організація освітнього процесу для дітей з інтелектуальними 

порушеннями закладів загальної середньої освіти” (28.10.2020р.), для вчителів, 

асистентів вчителів класів з інклюзивним навчанням; 

- “Корекційно-розвиткова робота з дітьми з розладом аутистичного 

спектра” (19.11.2020р.), для практичних психологів, вчителів-дефектологів ІРЦ 

та закладів освіти. 

- “Шляхи створення та реалізації оптимальних умов корекційної функції 

освітнього процесу для дітей дошкільного віку, що мають особливі освітні 

потреби” (10.11.2020р.), для педагогічних працівників ЗДО. 

На сайті ПОІППО ім. М.В. Остроградського створено сторінку для 

батьків, на якій висвітлюється інформація щодо особливостей організації 

інклюзивної освіти дітей різного віку (в тому числі дітей з інвалідністю), 

сучасні підходи їх навчання, виховання, розвитку та ролі батьків. Підготовлено 

онлайн-курс “Організація інклюзивного навчання в Полтавській області”, в 

якому в доступній формі викладені матеріали для батьків дітей з ООП. 

Створено Клуб інклюзивної освіти для батьків та проведено перше засідання 

круглого столу “Організація інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами – інформація для батьків”. Розроблено для батьків 

здобувачів освіти доступний алгоритм інклюзивного навчання, з яким вони 

ознайомилися під час засідання круглого столу. Створено чат з питань 

інклюзивної освіти для батьків здобувачів освіти “Поради батькам від батьків” 



(обмін досвідом щодо виховання і навчання дітей, комунікація з фахівцями). 

Створено сайт “Спільнота інклюзивно-ресурсних центрів Полтавщини” для 

забезпечення співпраці та взаємодії ІРЦ Полтавської області. 

Створено онлайн-курс для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами “Організація інклюзивного навчання в Полтавській області”. 

Онлайн-курс розроблений з метою: 

- сприяти усвідомленню та чіткому розумінню батьками своїх прав та 

обов'язків щодо освіти і розвитку дитини; 

- формувати світогляд відповідального батьківства шляхом підвищення 

обізнаності та актуалізації знань з питань інклюзивної освіти; 

- інформувати батьків про організацію інклюзивного навчання в закладах 

освіти для підтримки моделі соціального благополуччя дитини з особливими 

освітніми потребами; 

- представити ефективні способи та форми комунікації між батьками та 

педагогічними працівниками як алгоритм успіху впровадження інклюзивної 

освіти. 

Кожна тема онлайн-курсу представлена у вигляді електронної книжки. 

Для зручності використання матеріалів в окрему книгу винесені додатки 

(таблиці). Таким чином, онлайн-курс складається з шести книг (109 сторінок, 6 

МБ 401 КБ).  

У 2021 році плануємо зосередити увагу на виконанні таких завдань: 

- продовжити роботу щодо здійснення відповідної підготовки 

педагогічних кадрів ІРЦ, закладів освіти звернувши особливу увагу на питання 

організації дистанційного навчання для осіб з особливими освітніми потребами, 

(стосовно проблематики, змісту та форм дистанційного компоненту, роботу 

асистента вчителя тощо). 

- продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища 

сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації 

індивідуальних творчих потреб кожної дитини. на основі нормативно-правової 



бази з врахуванням матеріалів Індексу інклюзії та системи критеріїв 

оцінювання якості роботи закладів дошкільної освіти ECERS. 

- продовжити реалізацію обласного науково-методичного проєкту 

“Моделювання інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами” з метою проведення просвітницької роботи серед батьків дітей з 

особливими освітніми потребами, щодо здобуття якісної освіти за місцем 

проживання із створенням необхідних соціально-педагогічних умов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

Протягом останніх 5-ти років в області збільшується кількість закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. За 

оперативними даними органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад у 2018-2020 н.р. 

функціонують 192 заклади загальної середньої освіти з інклюзивним 

навчанням, де в 401 інклюзивному класі навчаються 548 учнів. У порівнянні з 

двома попередніми роками це вищі показники, зокрема, у 2017-2018 н.р. 

функціонувало 140 закладів, класів - 284, учнів - 366, у 2016-2017 н.р. – 107 

закладів, 204 класи, в них – 268 учнів відповідно. 

Для успішної адаптації та соціалізації дітей із особливими освітніми 

потребами в закладах освіти з інклюзивним навчанням створені команди 

психолого-педагогічного супроводу, які забезпечують організацію освітнього 

процесу з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей дитини 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 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» [1]. Команда супроводу складається з 

батьків, вчителів, асистентів вчителів, практичних психологів, логопедів, 

корекційних педагогів.  

У закладах дошкільної та загальної середньої освіти створена 631 

команда супроводу. Ці команди розробляють індивідуальні програми розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами, надають методичну підтримку 

педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання; 

проводять консультативну роботу з батьками дітей щодо особливостей їх 

розвитку, навчання та виховання. 

Важливою складовою проведення освітньої реформи є відкриття 

інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), які створюються для забезпечення 

права на здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х 

до 18-ти років. Порядок утворення, основні засади діяльності, а також правовий 



статус ІРЦ регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 12 

липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр» [2]. 
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