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Провідна педагогічна ідея досвіду  
 

    Педагогічна ідея досвіду полягає в активному впровадженні інклюзивної освіти в 
загальноосвітню школу через створення умов для рівного доступу дітей з особливими 
освітніми потребами до якісної шкільної освіти. 
 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  
 

       Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться 
від якості освіти здорових людей. 
      За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених 
дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями 
психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою.  Визнання 
прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та 
вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному  етапі розвитку освіти. 
Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне 
перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими 
однолітками. 
     Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб в 
шкільному середовищі та  поза його межами. 
     В основу інклюзивної  освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює 
спеціальні умови для дітей з особливими потребами. 
  

Науково-теоретична база досвіду 

 

1. ЗакониУкраїни: 

- «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII 

- від 23.05.2017 № 2053 - VIII «Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо 
особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг »; 
- від 13.05.1999 № 651-XIV«Про загальну середню освіту» (зі змінами від 28.09.2017); 
від 11.07.2001 № 2628-ІIІ «Про дошкільну освіту» (зі змінами від 28.09.2017) 
2.Постанови кабінету міністрів України: 

 



 

 

-від 12.07.2017 № 5456 «Про затвердження положення про інклюзивно – ресурсний 
центр»; 
-від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами від 09.08.2017); 
-від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний 
план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»; 
-від 21.02.2018 № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами у 2018 році» ; 
-від 22.08.2018 № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки 
інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів». 
 

3. Накази Міністерства освіти і науки України: 

-від 03 травня 2018 р. № 447 «Про затвердження примірного переліку обладнання для 
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»; 
-від 23 квітня 2018 р. № 414 «Про затвердження типового переліку спеціальних засобів 
корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»; 
-від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних 
груп у дошкільних навчальних закладах»; 
- від 15.07.2016 № 836 “ Про проведення науково-педагогічного експерименту 
“Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області”; 
-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»; 
-від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для 
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів». 
     4. Всеосвіта. Бібліотека. «Лялька як персона: педагогічний підхід для соціального і 
психологічного розвитку дитини з особливими освітніми потребами» 

      5. Даніельс Е., Стаффорд К. Залученнядітейзособливими потребами до 
загальноосвітніхкласів. –Львів: Т-во «Надія», 2000. – 255 с. 
     6. Діти з особливими потребами у загальноосвітньомупросторі: початкова ланка / За 
ред. В. І. Бондаря, В. В.,Засенка. – Київ, 2004. – 152 с. 
     7. Диференційоване викладання в інклюзивному класі. Навчально-методичний 
посібник. – Київ, видавнича група  «Атопол»,  2012.-12с. 
      8. Заєркова Наталя «Коло друзів в навчальному закладі», ж. Заступник директора 
школи» №09/2017. 
 

Стисла анотація досвіду  
 

         Проєкт «Забезпечення умов для впровадження інклюзивної освіти в освітньому 
закладі» було розраховано на реалізацію протягом з  01.05.2018 до 01.06.2019.  

        Для надання освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного 
права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає 

навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього 
закладу, відкриваються інклюзивні класи. 
       Цей процес передбачає: 
1.Створення банку даних дітей з особливими освітніми потребами території, 
закріпленої за ЗОШ №30. 
2.Створення   необхідних матеріально-технічних умов для комфортного навчання та 
перебування дітей з особливими освітніми потребами  в закладі освіти. 



 

 

3.Забезпечення фахівцями супровід індивідуальних освітніх програм дітей з 
особливими потребами. 
4.Сприяння формуванню та розвитку інклюзивної компетентності педагогічних 
працівників освітнього закладу. 
5.Забезпечення просвіти та консультування батьківської громадськості, співпрацю з 
громадою, громадськими організаціями та іншими установами. 

 

Результативність впровадження досвіду 

 

     Створення комфортних умов для дітей з особливими освітніми потребами в 
освітньому  закладі через об’єднання зусиль педагогічних працівників закладу та 
установ усіх типів та рівнів, батьків і громадськості. 
       Завдяки цілеспрямованому спілкуванню дітей з особливими освітніми потребами з 
однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний 
розвиток дітей.  Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливимиосвітніми 
потребами. Навчання дітей з ООП проводиться з орієнтацією на їх сильні якості, 
здібності та інтереси. У дітей є можливості для 
налагодженнядружніхстосунківзіздоровими ровесниками й участі у 
громадськомужитті. 
      Інші учні вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 
відмінностей. Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, 
які відрізняються від них; вчаться співробітництву, бути винахідливими, а також 
співчувати  іншим. 
        Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості 
учнів.Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм 
змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. 
      Для забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до 
якісної шкільної освіти створюється   матеріально-технічна база для надання освітніх 
послуг дітям з різними освітніми проблемами. 
      Створення в освітньому закладі інклюзивного простору, передумов для розуміння 
інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до 
дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, 
громадськості, попередження конфліктів, забезпечення повноцінної соціально-

психологічної адаптації та самоактуалізації дітей  в умовах освітнього закладу. 
Даний проєктможе бути кориснимдля закладу освіти в якому планують відкривати 
інклюзивні класи. 
 

Репрезентація досвіду 

        Виступ на педагогічній раді ЗОШ №30 (березень 2019 року), виступ на курсах 
заступників директорів закладів освіти при КЗ ЗОІППО ЗОР (травень 2019 року)  

 

Посилання на матеріал 

http: https://znz30.zp.ua 
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ВСТУП 

Знедолена природою дитина 

не повинна знати, що в неї  
слабкий розум, слабкі сили. 
Виховання такої дитини може  
бути в сто разів ніжнішим, 
чуйнішим, дбайливішим. 
 В. Сухомлинський[13, с.125] 

І. Актуальність проблеми: 
Демократичні перетворення, що відбуваються  в Україні, процес входження в 

європейський та світовий освітній простір зумовили зміну ставлення суспільства до 
проблем інклюзії, яка стала пріоритетною в освітній політиці держави. Інклюзія в освіті 
визначається  як процес включення дітей з особливими освітніми потребами в 
загальноосвітні навчальні заклади, і забезпечення права на одержання освіти, якість 
якої не відрізняється від освіти здорових дітей. 
Теоретико-методологічну основу для виконання проєкту становлять: 

    - міжнародні документи: Всесвітня декларація «Освіта для всіх», Саламанська 
Декларація, «Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами», 
Дакарська Декларація;  

- українські нормативно-правові документи: Закони України «Про освіту», 
Концепція нової української школи, Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти; «Про Національну програму 
інформатизації», Укази Президента України «Про національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року», «Про національну Стратегію розвитку 
інформаційного суспільства в Україні до 2020 р»; «Концепція розвитку інклюзивної 
освіти», «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах», «Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах». 

 Педагоги та батьківська громадськість повинні усвідомити: інклюзивне навчання 
означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в 
загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у 
навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, 
щоб всі учні без винятку навчалися і проводили час разом. Нам потрібно позбавитись 
стереотипів радянського часу, коли «особливудитину» сприймали як хвору і якщо вона 
потрапляла до звичайноїшколи, то мала адаптуватисяпідзагальнупрограму. Зараз 
зовсіміншийпідхід, коли на перший план ставиться сама дитина, їїсильністорони, 
намагаємосяїхрозвивати, звертати на них увагу. Цесоціальна модель, коли 
адаптуєтьсянавчальна програма піддитину. Таких дітей педагоги повинні прийняти не 
тільки вербально, а тактильно, психологічно, внутрішньо прийняти. Батьки повинні 
вірити школі і не замовчувати проблеми, які вони бачать у своїх дітях,а вірити в 
позитивне вирішення разом зі школою. 

В європейських країнах стало нормою життя  інклюзивне  навчання,  вони навіть 
перестали називатишколиінклюзивними.  Враховуючи, що наша країна прагне до ЄС, 
то для нас інклюзивна освіта стає пріоритетною. 

Педагоги нашого освітнього закладу  з 2000 року стали на шлях гуманізації 
освітнього процесу, інклюзивна освіта – це частина гуманної педагогіки, тому задача 
кожного педагогічного працівника сприяти забезпеченню умов для впровадження 
інклюзивної освіти в освітньому закладі. 
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Протягом 2017 – 2018 року в ЗОШ №30 було організовано навчання двох дітей з 
ООП.Результати навчання дітей  з ООП в інклюзивних класах показали, що 
впровадження ідеї інклюзії в загальноосвітній заклад значною мірою залежить від 
готовності  педагогічних працівників до роботиз дітьми з особливими освітніми 
потребами, готовності для роботи в шкільній команді супроводу дітей з ООП, 
організації ефективної співпраці з інклюзивними ресурсними центрами, організації 
масової просвітницької роботи серед батьків з питань інклюзивної освіти.  

Однак наразі невирішеними залишається низка проблем, зокрема: упереджене 
ставлення до дітей з порушеннями розвитку з боку соціуму (учнів, учителів, батьків, 
громади); недосконалість навчально-методичного та матеріального забезпечення; 
психолого-медико-педагогічного супроводу інклюзивних процесів; необізнаність 
батьків про особливості психофізичного розвитку їхньої особливої дитини. 

 

ІІ. Мета проєкту:створити умови для рівного доступу дітей з особливими освітніми 
потребами до якісної шкільної освіти. 
 

ІІІ.Завдання проєкту: 
1.Створити банк даних дітей з особливими освітніми потребами території, закріпленої за 
ЗОШ №30. 

2.Створити   необхідні матеріально-технічні умови для комфортного навчання та 
перебування дітей з особливими освітніми потребами  в закладі освіти. 
3.Забезпечити фахівцями супровід індивідуальних освітніх програм дітей з особливими 
потребами. 
4.Сприяти формуванню та розвитку інклюзивної компетентності педагогічних 
працівників освітнього закладу. 
5.Забезпечити просвіту та консультування батьківської громадськості, співпрацю з 
громадою, громадськими організаціями та іншими установами. 
 

  ІV. Очікувані результати: 
- створення комфортних умов для дітей з особливими освітніми потребами в 

освітньому закладі через об’єднання зусиль педагогічних працівників закладу та 
установ усіх типів та рівнів, батьків і громадськості для розбудови ефективної 
системи інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в закладі;  

- забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до 
якісної шкільної освіти; 

- створення матеріально-технічної бази для надання освітніх послуг дітям з 
різними освітніми проблемами; 

- створення в освітньому закладі інклюзивного простору,передумов для розуміння 
інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантного 
ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, 
педагогів, батьків, громадськості, попередження конфліктів, забезпечення 
повноцінної соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації дітей  в 
умовах освітнього закладу. 

V. Учасники проєкту: 
• діти з особливими освітніми потребами; 
• учні ЗНЗ,  
• педагогічні працівники ЗНЗ, (адміністрація, педагоги, працівники психологічної 

служби НЗ); 
• батьківська громадськість; 
• фахівці інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ); 
• НМЦ, міжгалузевої співпраці. 
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VІ. Терміни виконання проєкту: 01.05.2018– 01.06.2019 

 

VІІ. Етапи реалізації проєкту: 
Підготовчий етап: 01.05.2018 -01.10.2018 

Етап реалізації: 01.10.2018 - 01.05.2019  

Підсумковий етап: 01.05.2019 – 01.06.2019 
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VІІІ.ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕТАПАХ ПРОЄКТУ 

VІІІ.І. Підготовчий етап (01.05.2018 - 01.10.2018р.) 
№ Зміст діяльності  Терміни 

виконання  
Відповідальні 

1. 1.1. Створення та ведення баз даних:  
  - діти з особливими освітніми 
потребами, які відвідують дошкільні 
навчальні заклади в мікрорайоні школи; 
   - діти з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у 
загальноосвітньому закладі освіти. 
 

До 10.06.2018 Біденко Д.О., 
Бруснікіна Т.М., 
Дерябкіна В.І., 
Дзундза О.Й. 

1.2. Визначення попередньої мережі  
інклюзивних класів. 

Червень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

1.3.Вивчення освітніх запитів учнів з 
ООП та їх батьків, згідно нозологій та 
висновків ІРЦ. 
 

Червень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

1.4.Відкриття інклюзивних класів. Серпень 2018 Директор 
Чумаченко О.В. 

1.5. Організація освітнього процесу та 
здійснення корекційно - розвивальної 
діяльності з дітьми з особливими 
освітніми потребами відповідно до їх 
психофізичних особливостей (складання 
розкладу корекційних занять для дітей з 
ООП)  (Додаток 1) 

Вересень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

2. 2.1.Складання плану дій по 
облаштуванню приміщень  закладу 
освіти для навчання дітей з ООП згідно їх 
нозологій. 

Червень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П., 
завгосп  
Гаженко В.М. 

 2.2.Підготовка методичних  та 
навчальних посібників, знаряддя, для 
забезпечення освітнього процесу дітей з 
ООП 

Серпень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

2.3.Підготовка ресурсної кімнати Серпень 2018 Завгосп Гаженко 
В.М. 

3. 3.1. Аналіз кадрового забезпечення для 
організації освітнього процесу дітей з 
ООП 

 

Червень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 
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 3.2. Координація спільної роботи закладу 
освіти з ТВО, ІРЦ, Департаментом 
освіти, залучення вузьких спеціалістів до 
проведення корекційно - розвивальних 
занять. 

Серпень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

3.3.Розробка індивідуальної програми 
розвитку (ІПР)  дітей з ООП  (Додаток 2) 
 

До 15.09.2018  Оглобліна І.В., 
Михайлуца К.І., 
Максьом О.М. 

3.4. Створення шкільної команди 
супроводу дітей з ООП, консультаційно-

педагогічних груп. 
 

Серпень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

 3.5. Складання адаптованих навчальних  
програм для дітей з ООП  
 

Вересень 2018 Біденко Д.О., 
Дерябкіна В.І., 
Дзундза О.Й 

4. 4.1.Організаціяпроходженнякурсовоїпідго
товки: 

• «Розвиток інклюзивного 
освітнього середовища в Запорізькій 
області» 

• «Інклюзивний простір. Практичні 
кроки.»  

 

 

Червень 2018 

 

 Серпень 2018 

 

 

Чумаченко О.В., 
Ковальова Н.П. 
Максьом О.М., 
Оглобліна І.В. 

5. 5.1.Організація консультацій під час 
роботи в мікрорайоні освітнього закладу, 
в прилеглих дошкільних навчальних 
закладах батьків майбутніх 
першокласників щодо особливостей 
психосоціального розвитку дітей, 
особливостей навчання і виховання 
першокласників, у тому числі – дітей з 
особливими освітніми потребами 

Червень 2018 Чумаченко О. В. 
Оглобліна І.В. 

5.2.Організація групових та 
індивідуальних консультацій батьків із 
питань виховання, навчання та розвитку 
дітей з особливими освітніми потребами 
в освітньому закладі 

Червень,  
серпень 2018під 
час отримання 
висновків комісії 
ІРЦ 

Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 
 

 

 5.3.Залучення батьків дітей з ООП до 
створення індивідуальної програми 
розвитку дітей з ООП 

Вересень 2018 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца К.І., 
МаксьомО.М. 
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VІІІ.ІІ.  Етап реалізації (01.10.2018 - 01.05.2019р.) 
№ Зміст діяльності  Терміни виконання  Відповідальні 

1. 1.1. Забезпечення рівного 

 доступу дітей з особливими освітніми 
потребами до участі в заходах 
(конкурсах, фестивалях, святах) для 
дітей та учнівської молоді, діяльності 
в органах самоврядування тощо 

 

01.10.2018-

01.05.2019 

Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 

1.2. Проведення заходів  
(конкурсів малюнків, ігор, свят, 
фестивалів, круглих столів, акцій, 
тренінгів, психологічних клубів) з 
питань формування толерантності, 
доброти, щирості як загальнолюдських 
цінностей. 

01.10.2018-

01.05.2019 

Педагог-

організатор 
Савеленко 
С.М.,  
психолог 
Михайлуца К.І. 

1.3.Проведення заходів, соціальних 
акцій, створення відеороликівдо 
Всесвітнього Дня людей з 
обмеженими можливостями  
 

До 03.12.2018 Соціальний 
педагог  
Лука К.М. 

1.4. Організація участі в районному та 
обласному фестивалі-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я» 

Грудень 2018 Педагог-

організатор 
Савеленко 
С.М., 

1.5.Запровадження навчання учнів, 
включно дітей з особливими освітніми 
потребами, щодо вирішення проблем 
адаптації у закладі освіти, 
профілактики конфліктів засобами 
медіації та миробудування. 
 

Січень-лютий 2019 Соціальний 
педагогЛука 
К.М.,  
педагог-

організатор 
Савеленко 
С.М. 

1.6.Проведення І та ІІ етапів 
моніторингу результатів освітнього 
процесу дітей з ООП щодо виконання 
ІПР 

 

Листопад 2018 
Січень 2019 

Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 

2. 2.1. Ремонт ресурсної кімнати Листопад2018 Завгосп 
Гаженко В.М. 

2.2.Облаштування приміщень 
освітнього закладу для комфортного 
перебування дітей з ООП 

 

У разі потреби Завгосп 
Гаженко В.М. 

3. 3.1. Упровадження в освітній процес 
загальноосвітнього закладу 
інклюзивних методик «Лялька як 
персона» (Додаток 3) та «Коло друзів»  

Жовтень 2018 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца К.І. 
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3.2. Співпраця з супервізійною групою 
ІРЦ Дніпровського району за темою  
«Обговорення складних випадків та 
професійних аспектів роботи фахівців 
освітнього закладу з питань супроводу 
дітей з особливими освітніми 
потребами» 

 

Грудень 2018 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 

4. 4.1.Організація участі вчителів в 
семінарах: 

• «Індекс інклюзії в Новій 
українській школі». 

 

Листопад 2018 

 

 

 

Методист НМЦ 
Купчик І.М. 

4.2.Навчання в школі «Інклюзивна 
освіта» (у формі вебінарів) 

Січень 2019 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 

4.3.Навчання та участь у  науково-

практичних семінарах «Моделювання 
системи психолого-педагогічного 
супроводу дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного навчання». 

 

Січень, 
 березень 2019 

Психолог 
Михайлуца К.І. 

4.4.Участь у науково-методичних 
семінарах «Особливості навчально-

виховної роботи з дітьми із затримкою 
психічного розвитку» 

 

Березень 2019 Оглобліна І.В., 
Дерябкіна В.І.,  
Біденко Д.О. 

 4.5.Методична робота по 
удосконаленню співпраці вчителя та 
асистента вчителя під час освітнього 
процесу в інклюзивному класі.  
 

Березень 2019 Оглобліна І.В. 
та  
Дерябкіна В.І.,  
Біденко Д.О. та 
Михайлуца К.І. 

4.6. Розгляд питань щодо здійснення 
інклюзивної освіти, організації рівного 
доступу до якісних освітніх послуг 
дітей та з особливими освітніми 
потребами під час педагогічних рад, 
нарад, семінарів. 
 

Квітень 2019 Заступник 
директора 
Ковальова Н.П. 
 

5. 5.1. Висвітлення питань інклюзивної 
освіти, порад для батьків на сайті 
закладу освіти 

 

Листопад 2018, 
Січень 2019, 
Березень 2019 

Соціальний 
педагог 

 Лука К.М. 

5.2. Залучення батьків дітей з ООП до 
участі в круглих столах, консультаціях 
для обговорення тем:  

• «Визначення маршруту освітніх 

 

 

Листопад 2018 

 

 

 

Психолого-

соціальна 
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та медичних послуг супроводу 
дитини з особливими освітніми 
потребами»;  

• «Сучасні вимоги до організації 
індивідуальної форми 
навчання: проблеми, 
перспективи, реалії»; 

• «Психолого-медико-

педагогічний супровід родини, 
в якій знаходиться дитина з 
інвалідністю» 

 

 

 

 

Січень 2019 

 

 

 

 

Березень 2019 

служба НМЦ 
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VІІІ.ІІІ.  Підсумковий етап  (01.05.2019 – 01.06.2019р.) 
№ Зміст діяльності Терміни виконання Відповідальні 

1. 1.1. Створенняпортфоліо учнів з 
особливимиосвітніми потребами. 

Травень 2019 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 

1.2.Проведення ІІІ етапу моніторингу 
результатів освітнього процесу дітей з 
ООП щодо виконання ІПР 

Травень 2019 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 

2. 2.1. Придбання обладнання для дітей з 
ООП в ресурсну кімнату  

Травень 2019 Завгосп 
Гаженко В.М. 

3. 3.1. Співпраця з супервізійною групою 
з ІРЦ з питань виконання та корекції 
висновків комісії ІРЦ дітей з 
особливими освітніми потребами. 

Травень 2019 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 

4. 4.1.Проведення педради на тему 
«Інклюзивна освіта - проблеми, 
здобутки та перспективи»як результат 
моніторингових досліджень з питань 
реалізації проєкту. (Додаток 4) 

Травень 2019 Заступник 
директора 
Ковальова 
Н.П. 

5. 5.1.Проведення тренінгів «Комфортне 
шкільне середовище: внесок кожного» 
для учнів і батьків 

Травень 2019 Соціальний 
педагог Лука 
К.М. 
Психолог 
Михайлуца 
К.І. 

 5.2.Підготовка та проведення 
повторного тестування дітей з ООП в 
інклюзивно-ресурсному центрі з 
метою корекції наданих індивідуально 
- розвивальних годин.  

До 01.06.2019 Асистенти 
вчителів: 
Оглобліна І.В., 
Михайлуца 
К.І., 
Максьом О.М. 
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ІХ. Ресурсне забезпечення проєкту 

 

№ Потреби в ресурсному 
забезпеченні 

Кількість, 
вартість 

Сума  Джерела 
надходження 

1. 1.1.Ноутбук  3*15.000 45 000 грн Депутатські 
кошти 

1.2. Планшети для учнів з 
ООП 

5*6 000 30 000грн Субвенція з 
держбюджету 

2. Ремонт ресурсної кімнати та 
обладнання 

1 кімната 150 000грн Субвенція з 
держбюджету 

3. Придбання сухого басейну  1*400грн 400грн Субвенція з 
держбюджету 

4. Відрядження вчителів 2*2.000 4 000 грн Бюджет школи 

5. Забезпечення роботи 
інтернет ресурсів у 
освітньому закладі для 
просвіти батьківської 
громади  

9*2000 18 000грн Благодійний 
фонд школи 

 Разом       247 400грн 

 

 

 

Х. Можливі ризики реалізації проєкту 

 

Задачі проєкту Сутність 
ризиків 

Ступінь 
впливу на 
реалізацію 
проєкту 

Вірогідність 
виникнення  

Способи  
мінімізації 

Обладнання 
комп’ютерного 
класу  

Відсутність 
фінансуван
ня з 
бюджету 

Висока  70% Обмеження задач 

 та очікувань: 
оновити 3 

 комп’ютера 

за рахунок 

благодійного  
фонду 

Планшети для учнів 
з ООП 

Відсутність 
фінансуван
ня з 
бюджету 

Висока 70% Обмеження задач 

 та очікувань. 
Придбати 3 
планшета за 
рахунок 
благодійного 
фонду 

Відрядження  
вчителів на навчання 

Відсутність 
фінансуван
ня з 
бюджету 

Середня  50% Зміна способів 

 діяльності: 
дистанційне  
навчання 

Ремонт ресурсної 
кімнати та її 
обладнання 

Відсутність 
фінансуван
ня з 
бюджету 

Критична 90% Потрібно змінити 
цілі 
 та очікування 
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ХІ.  ВИСНОВКИ 

Запровадженнясучасних моделей організації навчання та виховання дітей з особливими 
освітніми потребами потребує спеціальної організації матеріального та методичного  
середовища,  підготовки психолого-педагогічного персоналу та просвітницької роботи 
з батьками всіх учнів, а особливо учнів з особливими освітніми проблемами. Знання 
особливостей дітей різних нозологій, як батьків так і вчителів  допоможуть 
вдосконалити процес навчання. 
Діти з особливими освітніми потребами – це дуже неоднорідна група дітей, яких 
об’єднує те, що вони потребують спеціально створених умов для засвоєння 
соціокультурного досвіду, освітньої програми. 
Батьки дитини з особливими освітніми потребами, а особливо педагог закладу освіти 
повинні на належному рівні уявляти сильні і слабкі сторони дитини, добре 
орієнтуватись у специфіці психомоторного розвитку, розуміти структуру його 
основного порушення. Дуже важливо, щоб педагог у всіх, навіть у найскладніших 
випадках, міг виявити у дитини збережені функції або передумови для їх формування. 
         Здійснюючи навчання таких дітей педагог повинен враховувати наступне: 

- Особлива дитина це варіант розвитку людини. З огляду на це, будуть діяти  
загальні педагогічні умови, які характерні для всього процесу навчання та виховання. 

- Виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами орієнтується 

 на загальні освітні норми і вимоги. 
- Специфіка педагогічної дії спирається на індивідуальні можливості, соціальні  

умови з метою реального покращення якості життя. 
Отже, навчання дітей з особливостями у розвитку є складним процесом, який вимагає 
від педагогів закладу освіти багато терпіння, душевної роботи, спостережливості і 
певного обсягу знань про можливості та особливості  дитини. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ХІІ.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.Всеосвіта. Бібліотека. «Лялька як персона: педагогічний підхід для соціального і 
психологічного розвитку дитини з особливими освітніми потребами» 

2.Даніельс Е., Стаффорд К. Залученнядітейзособливими потребами до 
загальноосвітніхкласів. –Львів: Т-во «Надія», 2000. – 255 с.3. Діти з особливими 
потребами у загальноосвітньомупросторі: початкова ланка / За ред. В. І. Бондаря, В. 
В.,Засенка. – Київ, 2004. – 152 с. 
4. Диференційоване викладання в інклюзивному класі. Навчально-методичний 
посібник. – Київ, видавнича група  «Атопол»,  2012.-12с. 
5.Заєркова Наталя «Коло друзів в навчальному закладі», ж.Заступник директора 
школи» №09/2017. 
6.Закони України«Про освіту», Концепція нової української школи, Концепція 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти; «Про 
Національну програму інформатизації», 
7. Інтегрованенавчаннядітей з особливимипотребамиупросторізагальноосвітньоїшколи. 
«Дніпропетровськийобласний психолого-медико-педагогічний центр». –
Дніпропетровськ, 2005. 
8. Колупаєва А. А. Інноваційніпідходи до навчаннядітей з 
особливостямипсихофізичногорозвитку //Науково-методичний журнал. «Нова 
педагогічна думка».– Рівне. –№ 1. –2004. 

9. Колупаєва А. А. Інклюзивнаосвіта: реалії таперспективи: Монографія. – К.: «Самміт-

Книга», 2009. –272 с.: іл. – (Серія «нклюзивнаосвіта»). 
10.Пінюгіна К. О., Ляхова В. П. « Про організаціювпровадженняінклюзивноїосвіти в 
навчально-виховнийпроцес:психологічний аспект».Інструктивно-методичний 
листМиколаївськийобласнийінститутпіслядипломноїпедагогічноїосвіти. 
11. Наказ МОН №609 від 08.06.2018 року «Про затвердження Примірного положення 
про команду супроводу психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 
освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». 

12. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. 
27.10.2016 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу.https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf 

13.Сухомлинський В.О. «Серце віддаю дітям», «Акта», видання 2012 

14.Ткачева В. В.: «К вопросу о концепциипсихологического изучения семьи, 
воспитывающейребенка с отклонениями в развитии» // Воспитание иобучение детей с 
нарушениями развития. – № 1. – 2004. –С. 46 – 51. 

15.Укази Президента України:  «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року», «Про національну Стратегію розвитку інформаційного 
суспільства в Україні до 2020 р»; «Концепція розвитку інклюзивної освіти», «Порядок 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 
«Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmu.gov/


14 

 

РОЗДІЛ ІІ. ДОДАТКИ 

Накази по школі.                                                                                                    Додаток 1.  

 

1.1.НАКАЗ 

 

31.08.2018                                         № 200 

 

Про організацію інклюзивного  
навчання учнів школи 

в 2018-2019 н.р. 
 

На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про 
внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти 
щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 № 244-VI, постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження порядку 
організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» (зі змінами від 15.11.2017 №863, 
від 21.02.2018 №88), наказу ТВО Дніпровського району від 30.08.2018 №425 «Про 
організацію інклюзивного навчання в закладах  загальної середньої освіти у 2018-2019  

навчальному році»,  з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами 
на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство  
 

НАКАЗУЮ: 
          1. Організувати у 2018–2019 навчальному році інклюзивні класи: 2-А; 3А; 9-А. 
          2. На підставі заяв батьків та висновків ІРЦ Дніпровського району зарахувати в 
класи учнів з особливими освітніми потребами: 

2-А клас: 
Мотенко Вікторію Костянтинівну 

Хайруліна Іллю Ернестовича; 
3-А клас: 

Пазур Івана Сергійовича 

Соловьову Ксенію Василівну 

9-А клас: 
Петрова Андрія Володимировича 

   3. Призначити асистентами вчителів: 
 у 2-А класі – Оглобліну Ірину Вікторівну, 
 у 3-А класі – Михайлуцу Катерину Іванівну та Луку Ксенію Миколаївну, 
 у 9- А класі – Максьом Олену Миколаївну. 

          3. Асистентам учителів забезпечити: 
3.1. виконання посадових обов’язків асистента вчителя;  
3.2. соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами; 
3.3.до 16.09.2018р. спільно з учителями класів, батьками дітей з особливими освітніми 
потребами, практичним психологом,  соціальним педагогом та заступником директора 
з навчально-виховної роботи здійснити розробку індивідуальної програми розвитку та 
її виконання протягом навчального року. 
          4.Покласти відповідальність за збереження здоров’я учнів з ООП в інклюзивних 
класах на асистентів учителів та вчителів – предметників. 
          5.Затвердити склад педагогічних працівників, які здійснюватимуть      корекційно 
– розвиткові заняття з учнями та кількість годин (додаток1)  
           6. Класним керівникам: Дерябкіній В.І., Біденко Д.О.,  Дзундзі О.Й.: 
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6.1. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних 
заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я. 
          7. Вчителям - предметникам: 
7.1. Відповідно до Порядку організаціїінклюзивногонавчання у закладах загальної 
середньої освіти, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 15 серпня 
2011р. № 872, навчання в інклюзивнихклассахздійснювати за типовиминавчальними 

планами, програмами, підручниками та посібниками, у тому 
числіспеціальнимипідручниками, рекомендованимиМіністерствомосвіти і науки 

України. 
7.2. Організацію освітнього освітнього процесу для учнів з особливими освітніми 
потребами у 2018-2019 навчальному році здійснювати згідно з методичними 
рекомендаціями, визначеними у листі Міністерства освіти і науки України від 
06.08.2018 №1/9-485 «Організаційно – методичні засади освітнього процесу у 
спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році», листа територіального 
відділу освіти району від 27.08.2018 № 07.01-19/1111 «Про структуру 2018/2019 
навчального року», відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього 
навчального закладу з урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами та 
особливостей їх психофізичного розвитку.                                                                                         
7.3.Забезпечити особистісно-зорієнтований підхід до організації освітнього процесу, 
враховуючи особливі освітні потреби учнів; 
7.4. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами 
згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, 
визначеним індивідуальною навчальною програмою. 
          8. Практичному психологу Михайлуці К.І.: 
8.1.надавати систематичну консультативну допомогу вчителям  інклюзивнихкласів, у 
створенні сприятливих умов адаптації учнів з ООП, психологічно комфортного 
перебування в учнівських колективах; 
8.2. здійснювати психолого-педагогічний супровід: 
– дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну 
роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських 
колективах;  
– родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні консультації для 
батьків, тренінги. 
        9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковальовій Н.П.: 
9.1. Взяти під контроль організацію навчання учнів з особливими освітніми потребами 
в інклюзивних класах; проведення корекційно-розвивальних занять відповідними 
вчителями; здійснення аналізу результативності освітнього процесу в інклюзивних 
класах та рівня навчальних досягнень учнів з ООП; 
9.2. Надавати  до ТВО Дніпровського району копії документів про організацію та 
моніторинг навчання учнів з ООП в інклюзивних класах. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи _____________ 
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1.2.НАКАЗ 

 

31.08.2018                            №_______ 

 

Про створення команд психолого- 

педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного навчання 

на 2018-2019 навчальний рік 

 

 Керуючись постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку організації 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09 серпня 2017р. 
№588, наказу МОН №609 від 08.06.2018 «Про затвердження Примірного положення 
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 
потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», на підставі наказу по 
школі від 31.08.2018 року №200«Про організацію інклюзивного навчання учнів школи 
в 2018-2019 н.р.», з метою створення умов індивідуалізації навчання учнів з 
особливими освітніми потребами  

2-А клас: 
Мотенко Вікторії Костянтинівни 

Хайруліна Іллі Ернестовича; 
3-А клас: 

Пазур Івана Сергійовича 

Соловьової Ксенії Василівни; 
9-А клас: 

Петрова Андрія Володимировича 

 

НАКАЗУЮ: 
            1.Створити команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
освітніми проблемами для складання індивідуальної програми розвитку (ІПР) дітей з 
ООП та моніторингу їх розвитку протягом 2018-2019 навчального року: 
 

1.1. У 2-А класі для складання ІПР Мотенко Вікторії в  складі: 
Ковальова Н.П.,заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Дерябкіна В.І., учитель 2-А класу, 
Оглобліна І.В., асистент учителя, 
Михайлуца К.І., практичний психолог, 
Лука К.М., соціальний педагог, 
Фастовець В.В., учитель фізкультури, 
Михайлик Н.В., учитель англійської мови,  
Корнєєва О.І., учитель музики, 
Мотенко О.І., мати Мотенко Вікторії, 
Пасічник О.В., медична сестра. 
1.2. У 2-А класі для складання ІПР Хайруліна Іллі в  складі: 
Ковальова Н.П.,заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Дерябкіна В.І., учитель 2-А класу, 
Оглобліна І.В., асистент учителя, 
Михайлуца К.І., практичний психолог, 
Лука К.М., соціальний педагог, 
Фастовець В.В., учитель фізкультури, 
Михайлик Н.В., учитель англійської мови,  
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Корнєєва О.І., учитель музики, 
Хайруліна О.Г., мати Хайруліна Іллі,  
Пасічник О.В., медична сестра. 
1.3. У 3-А класі для складання ІПР Пазур Івана в  складі: 
Ковальова Н.П.,заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Біденко Д.О., учитель 3-А класу, 
Михайлуца К.І., практичний психолог,асистент учителя, 
Лука К.М., соціальний педагог, асистент учителя, 
Фастовець В.В., учитель фізкультури, 
Михайлик Н.В., учитель англійської мови,  
Корнєєва О.І., учитель музики, 
Пазур О.В., мати Пазура Івана, 
Пасічник О.В., медична сестра. 
1.4. У 3-А класі для складання ІПР Соловьової Ксенії в  складі: 
Ковальова Н.П.,заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Біденко Д.О., учитель 3-А класу, 
Михайлуца К.І., практичний психолог,асистент учителя, 
Лука К.М., соціальний педагог, асистент учителя, 
Фастовець В.В., учитель фізкультури, 
Михайлик Н.В., учитель англійської мови,  
Корнєєва О.І., учитель музики, 
Соловьова І.В., мати Соловьової Ксенії, 
Пасічник О.В., медична сестра. 
1.5. У 9-А класі для складання ІПР Петрова Андрія в складі: 
Ковальова Н.П.,заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Дзундза О.Й.,класний керівник 9-А класу, учитель зарубіжної літератури, 
Максьом О.М., асистент учителя 9-А класу, 
Михайлуца К.І., практичний психолог, 
Лука К.М., соціальний педагог, 
Фастовець В.В., учитель фізкультури, 
Михайлик Н.В., учитель англійської мови, 
Скігіна Л.М., учитель української мови, 
Дев’ятка Г.В., учитель трудового навчання та української літератури, 
Гусєва О.В., учитель біології, 
Гавронська Я.С., учитель фізики, 
Бакум С.О., учитель інформатики, 
Хархан Н.М., учитель географії, 
Тернова В.К., учитель хімії, 
Гроздєва М.Ф., учитель історії,  
Петрова А.Е., мати учня 9-А класу Петрова Андрія, 
Пасічник О.В., медична сестра. 
        2.Призначити відповідальними за розробку індивідуальної програми розвитку 
асистентів учителів: 
у 2-А класі - Оглобліну І.В., 
у 3-А класі – Луку К.М., Михайлуцу К.І.,  
у 9-А класі – Максьом О.М.. 
        3.Ковальовій Н.П.,заступнику директора: 
3.1.визначити ролі та обов’язки членів групи по розробці та реалізації ІПР; 
3.2.перевірити складання індивідуальних програм розвитку  15.09.2018 року. 
          4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи _______________ 
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1.3.  НАКАЗ 

 

03.09.2018                            №_______ 

 

Про організацію проведення 

корекційно - розвивальних занять 

з учнями з особливими освітніми 

потребами в 2018-2019 н.р. 
 

 На підставі робочого навчального плану на 2018-2019 навчальний рік, наказу по 
школі від 31.08.2018 №200 «Про  організацію інклюзивного навчання учнів школи в 
2018-2019 н.р.», трудових договорів з педагогічними працівниками, з метою реалізації 
права дітей з особливими освітніми потребами на освіту 

НАКАЗУЮ: 
          1.Призначити педагогічних працівників, які здійснюватимуть корекційно-

розвивальні заняття з учнями з особливими освітніми потребами: 
 Мотенко Вікторії -2А клас 

 Хайруліна Іллі 2-А клас 

 Пазур Івана 3-А клас  
 Соловьової Ксенії 3-А клас 

 Петрова Андрія 9-А клас,згідно рекомендацій ІРЦ. (Додаток 1). 
2. Затвердити розклад проведення додаткових корекційно - розвивальних занять на І 
семестр 2018-2019 навчального року. (Додаток 2) 
3.Педагогічним працівникам Скігіній Л.М., Фастовцю В.В., Михайлуці К.І.: 
 3.1.Скласти календарні плани з предметів згідно навчальних програм та нозологій 

учнів з ООП. 

 3.2.Вести журнал обліку корекційно - розвивальних занять. 
          4.Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з навчально-

виховної роботи Ковальову Н.П. 
 

                                    Директор школи________   
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                                                                                                                                    Додаток 2. 

 

 ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

1. Період виконання __01.09.2018 – 31.05.2019____________ 

2. Загальні відомості про учня: 
прізвище, ім’я, по батькові__Петров АндрійВолодимирович  

дата народження ___08.08.2003_________________________ 

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому 
навчається ученьЗапорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 30 Запорізької 
міської ради Запорізької області 

рік навчання _____2018-2019_________ 

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан 
здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, 
навчальну діяльність) 
Порядковий 
номер  

Дата Короткий зміст Джерело 
інформації 

1. 29.05.2018 Висновок: 
Затримкасихічногорозвитку. 
Порушеннямовлення. Порушення опорно-

руховогоапарату. 
Рекомендовано: Корекційно – 

розвитковенавчання за програмою для 
дітейіззатримкоюпсихічногорозвитку, 9 
клас. Заняття з вчителем-логопедом, 
практичним психологом, вчителем-

дефектологом, 
вчителемлікувальноїфізкультури. За 
умовинавчання у 
інклюзивномукласіпотребує 5 годин для 
проведеннякорекційно - розвиткових 
занять (практичний психолог, вчитель-

логопед, вчительлікувальноїфізкультури, 
вчитель-дефектолог) 

Витяг з 
протоколу 
засідання ІРЦ 
Дніпровського 
району від 
29.05.2018 

№189 

4. Наявний рівень знань і вмінь учня  
Потенційніможливості                           Потреби 

1.Спілкування рідною мовою. 
Володіє навичками синтезу та 
аналізу. Відтворює речення. 
Користується навичками 
правильного написання слів, роботи 
з реченням. Диференцює головні й 
другорядні члени речення та 
узгоджує розділові знаки. Володіє 
навичками створення тексту - 

середній рівень. 

Саморозкриття у спілкуванні в розвитку 
здатності до усвідомлення й довільної регуляції 
своїх почуттів, переживань. 
Корекції й формуванняпозитивногоуявлення про 
власніреальніякості. 
Осмисленняпродуктивнихстратегій в 
ситуаціїконфлікту. 

2.Математична грамотність. 
Маєуявлення та наводить 
прикладиспіввідношеньуказаних в 
завданні по темі уроку, 
пояснюєзначеннявиразів за 

Вчитивиділятиосновніетапизавдання, 
плануватипослідовністьвизначенихдій; 
правильно записуватипобудований алгоритм 
розв’язування. Розвивативміння теоретично 
обґрунтовуватиодержанірезультативиконанихдій. 
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властивостяминерівностей, 
тригонометричнихфункцій. 
Пам’ятає не 
всіматематичніформули з 
минулихроків. Розв’язуєнерівності 
та задачі на 
знаходженнявідстаніміж точками, 
середину відрізку  - 

середньогорівня. 

Застосовуватиздобутізнання у навчальних і 
життєвихситуаціях. 
 

3. Компетентності в природничих 
науках і технологіях. Маєнавички 
і вміннянавчально-

пізнавальноїдіяльності. 
Вмієспостерігати, пояснювати, 
аналізувати, робитивисновки, 
наводитиприкладиоб’єктів і явищ. – 

достатнійрівень. 

Розвивативміннярозкривати причинно-

наслідковізв’язки. 
Удосконалюватилогічніформимислення. 
Потребуєпостійного контролю: з  боку вчителя, 
самоконтролю. 
Підтримуватиувагупротягомвсього уроку. 

4. Інформаційно-

цифровакомпетентність. 
Сформовано завіком. 

Потребуєнезначногостимулювання і 
підтримкивчителя. 

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента 
вчителя,  супровід соціальним працівником, робота з практичним психологом,  
вчителем- дефектологом, вчителем-логопедом, вчителем ЛФК) 

✓ Так (зазначити потреби) додаткова підтримка асистента вчителя 

 Ні  
6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення  у 
позаурочний час корекційно-розвиткових занять  
Найменування 
заняття 

Фахівець, 
який 
проводить 
заняття  

Місце 
проведення 

заняття  

Дата проведення  
заняття 

Періодичність 

Розвиток 
мовлення  

Вчитель 
української 
мови 

Класний 
кабінет №20 

Середа – 8 урок 

15.05 -15.25 

 

1 година  
 

Лікувальна 
фізкультура 

Вчитель 
фізичної 
культури 

Спортивна 
зала 

Понеділок – 8 урок 

15.05 - 15.25 

П’ятниця – 8 урок 

15.05-15.25 

 

2 години 

Корекція 
розвитку 

Практичний 
психолог 

Кабінет 
психолога 

 

Вівторок -8 урок 

15.05- 15.25 

1 година 

Корекційні 
заняття  

Вчитель-

дефектолог 

Кабінет 
психолога  

Вівторок -9 урок 

15.30- 15.50 

1 година  

 

7. Характеристика учня 

Сфера 
розвитку 

Стисла характеристика Запланованідії Очікуванірезуль
тати/уміння 
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Емоційно-

вольова 

Емоціївиразні, відповідні до 
ситуації. Прояви 
психічногоінфантилізму. 
Ознакитривожності, 
наявністьстрахів. Невпевненість у 
собі, слабкістьволі. 
Недостатнійрозвитокемоційно-

вольовоїсфери. 

Розвитокздатності 
до 
диференціаціїемоцій
. 

Формуванняпочуття
безпеки, 
захищеності, 
зниженнявнутрішнь
оїнапруги. 

Підвищеннярівня
самоорганізації та 
мотивації до 
навчання 

Фізична Розвиток рівноваги і координації 
відповідає віку. 
Здатнийпідтримуватиконтрольова
неположеннятіла та 
виконуватиточніцілеспрямованіру
хи. Вправи на 
оцінюванняпросторово-

руховоїфункціївиконуються на 
достатньомурівні. Гнучкість – 

низькийрівень Сила, визначена 
методом динамометрії, 
високийрівень. Тонка моторика 
розвиненаведучою правою рукою. 

Індивідуально 
ЛФК та масаж. 
Заняттяфізичною 
культурою в 
умовахнавчальног
о 

закладу 

Корекціявиправле
ння хребта та 
стабілізаціяйого 
вкоригованомупо
ложенні. 
Зміцненням’язово
го корсету. 
Розвитокосновни
хфізичнихякостей
. 

 

Когнітивна Обмеженістьнавчальнихзнань та 
умінь, 
недостатнійрівеньсформованостіпі
знавальнихпроцесів, концентрації 
та обсягууваги. 
Спостерігаєтьсянестійкістьуваги і 
пам’яті. 

Корекційно-

розвитковізаняття 
з вчителем-

мовником та 
практичним 
психологом. 

Покращеннярівня
сформованостіпіз
навальнихінтересі
в. 

Мовленнєва Звуковимова не порушена. 
Фонетичний слух не порушено. 
Іменники в одиниці та 
множиніназиває.Пасивний та 
активний словник 
характеризуєтьсябідністю. 
Граматичнабудовамовлення не 
сформована. Графічнінавичкі на 
низькомурівні.Прочитанерозуміє. 
Читаєшвидко. При читаннів 
слухмованезрозуміла. 
Переказздійснює без 
допомогидорослого. В словах 
робить пропуски. 
Багатопомилокпід час написання 
текста. 

Вдосконаленняарт
икуляторної 
моторики. 
Розширюватиакти
вний словник. 
Працювати над 
правильною 
грамматичноюбуд
овоюмовлення. 
Розвитокнавичок 
письма та 
мовлення. 

Покращеннярезул
ьтатів при 
формуваннінавич
окчитаннята 
письма, 
мовлення. 

Соціальна Спостерігаєтьсятенденціяпрояву 
до спільноїдіяльності з 
ровесниками, легко вступає в 
контакт з однолітками, але 
маєтруднощісоціальноївзаємодії. 
У взаємодіїз 
дорослимиінодіспостерігаєтьсяінф

Корекційно-

розвитковізаняття 
з практичним 
психологом 
«Корекціярозвитк
у» 

Підвищеннярівня
навчальноїактивн
ості. 
Сформованістько
мунікативнихнав
ичок на 
середньомурівні. 
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антильнаповедінка. 
8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги 
засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення 
адаптованої або модифікованої програми) 
Поряд- 

ковий 

номер 

Навчальний предмет Програма 

 

загальна адаптована  модифікована  
1 Українськамова 

 
*  

2 Українськалітература 
 

*  

3 Англійськамова 
 

*  

 4 Алгебра 
 

*  

5 Геометрія 
 

*  

6 Російськамова *   

 7 Зарубіжналітература 
 

*  

8 Біологія 
 

*  

9 Хімія 
 

*  

10 Географія 
 

*  

11 ІсторіяУкраїни 
 

*  

12 Всесвітняісторія 
 

*  

13 Інформатика 
 

*  

14 Фізика 
 

*  

15 Трудовенавчання 
 

*  

16 Основиздоров’я * *  

17 Фізична культура *   

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів 

 Так (зазначити предмет (предмети) ____________________________ 

✓ Ні 
9. Адаптація (необхідне підкреслити) 

Пристосування середовища:доступність, інтенсивність освітлення, зменшення 
рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше 
_________________________________________________________________ 

Психолого-педагогічна адаптація:збільшення часу на виконання завдань, 
чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, 
використання засобів концентрації уваги, інше _________________ 

Адаптація навчального матеріалу:адаптація навчальних посібників, наочних 
матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром 
шрифтів, інше ______________________________________ 

Необхідне спеціальне обладнання 

 Так (зазначити обладнання) ___________________________________ 

 Ні 
10. Індивідуальний навчальний план 

на ПетроваАндрія не розроблявся, так як інтелектуальнийрозвитокучнявідповідає 
нормам даноївіковоїкатегорії. Індивідуальнийнавчальний план та 
індивідуальнанавчальнапрограмарозробляютьсявідповідно до 
особливостейінтелектуальногорозвиткуучня. 
Індивідуальнийнавчальний план визначаєперелікпредметів та кількість годин для 
їхвивчення. 
11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку: 

✓ висновок інклюзивно-ресурсного центру Дніпровського району 

✓ попередня індивідуальна програма розвитку 
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✓ батьки/опікуни 

           учень 

         ۷  інші  спостереження вчителя, асистента вчителя, психолога 

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Найменування посади Підпис 

Ковальова Н.П., заступник директора з 

 навчально-виховної роботи 

 

Дзундза О.Й. 
 

класний керівник  

Максьом О.М. асистент вчителя  

Михайлуца К.І. практичний психолог, 
 вчитель – дефектолог  

 

Лука К.М. соціальний педагог  
Скігіна Л.М. вчитель української мови  

Фастовець В.В. вчитель фізичної культури  

Дев’ятка Г.В. вчитель української літератури, 
трудового навчання 

 

Торквато Н.О. вчитель англійської мови  

Гавронська Я.С. вчитель фізики  

Тернова В.К. вчитель хімії  

Гусєва О.В. вчитель біології, основ здоров’я  

Хархан Н.М. вчитель географії  

Гроздєва М.Ф. вчитель історії  

Дев’ятка Г.В. вчитель трудового навчання  
Бакум С.О. вчитель інформатики  

Петрова А.Е. мати Петрова Андрія  

 

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:  
1) батьками/законними представниками: 
прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників  
Шулякова  Аліса  Едуардівна, мати_________ 

підпис ______________________ дата 19.09.2018 

 

14. План консультування батьків/законних представників у процесі 
розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку 

 

Дата Мета Відповідальні особи 

Вересень 2018 Отримання інформації про 
особливості розвитку дитини 

Класний керівник  
Дзундза О.Й. 

Вересень 2018 Узгодження індивідуальної 
програми розвитку 

заступник директора з 
навчально-виховної роботи 
Ковальова Н.П. 

Листопад 2018 

       Січень 2019 

Ознайомлення з результатами 
проміжного моніторингу стану 
розвитку учня та з планом 
корекційно-розвиткової  роботи на 
ІІ семестр 2018-2019 навчального 
року 

Класний керівник  
Дзундза О.Й. 
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Березень 2019 

Травень 2019 

Ознайомлення з результатами 
підсумкового моніторингу стану 
розвитку учня та з планом 
корекційно-розвиткової роботи на 
наступний 2019-2020 навчальний 
рік 

Класний керівник  
Дзундза О.Й. 

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень  
Сфери 
розвитку/ 
навчальні 
предмети 

Строк проведення моніторингу 

15.1.протягом 
першого 
півріччя 
навчального 
року 

листопад 
2018 

15.2.після 
закінчення 
першого 
півріччя 
навчального 
року 

січень 2019 

15.3.протягом 
другого 
півріччя 
навчального 
року 

березень 2019 

15.4.після 
закінчення 
навчального 
року 

травень 2019 

Емоційно-

вольова 

۷ ۷ ۷ ۷ 

Фізична ۷ ۷ ۷ ۷ 

Когнітивна ۷ ۷ ۷ ۷ 

Мовленнєва ۷ ۷ ۷ ۷ 

Соціальна ۷ ۷ ۷ ۷ 

Українськамова ۷ ۷ ۷ ۷ 

Українськаліте
ратура 

 
۷ ۷ ۷ 

Російськамова 

 
۷ 

 
۷ 

Зарубіжналіте
ратура 

۷ ۷ 
 

۷ 

Англійськамова 

 
۷ 

 
۷ 

Історія 

 
۷ 

 
۷ 

Алгебра  ۷ ۷ 
 

۷ 

Геометрія 

 
۷ ۷ ۷ 

Фізика 

 
۷ 

 
۷ 

Хімія 

 
۷ ۷ ۷ 

Біологія ۷ ۷ 
 

۷ 

Основи здоров’я 

 
۷ 

 
۷ 

Географія 

 
۷ 

 
۷ 

Фізкультура 

 
۷ ۷ ۷ 

Інформатика ۷ ۷ 
 

۷ 

Трудовенавчанн
я 

 
۷ ۷ ۷ 

 

Директор  
19.09.2018 
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                                                                                                                   Додаток 3. 
Методика  «Лялька  як  персона» 

Вступ 

«Ніхто  не  народжується  з  ненавистю  до  інших  людей через   колір  її  шкіри,  
релігію   чи  стать.  Нам  доводиться   вчитися   ненавидіти.  Та  якщо   ми  можемо   
навчитися  ненавидіти,  то  так  само   можемо   навчитися  любити,  адже  любов   
зароджується  в   серці   людини  більш  природно,  ніж  її  протилежність». 
                                                                                                   Нельсон  Мандела 

Мета  та  цілі: 
Ознайомлення  педагогів  з  наступними  питаннями: 

• Що  таке  «лялька-персона»? 

• Навіщо  використовувати  ляльку? 

• Користь  дітям. 
• Інструмент  для  роботи  педагога. 

  

  

 Вправа  1:  Що  таке  «лялька  персона» ? 

    Педагоги  дошкільних  закладів та початкової школи   постійно  шукають  ефективні  
педагогічні  технології,  які  викликали  б  емоційний  відгук  дитини  та  стимулювали  

її  до  активних  дій.     Багато  гострих  соціальних  проблем  залишається  поза  

увагою  педагогів,  бо  по-перше,  значна  частина   цих  проблем  набула  актуальність  

лише  останнім  часом,  а  по-друге  -  бракує   вітчизняних  педагогічних  технологій,  
які  допомогли  б  їх  реалізувати  під  час  роботи  з  дітьми  дошкільного  віку 

    Багато  традиційних  педагогічних  підходів  не  дають  очікуваного  ефекту  -  діти,  
прослухавши   розповіді   вихователя  чи  взявши   участь  у  бесіді,  часто  

залишаються  байдужими.  До  того  ж  часто  такі  розмови  перетворюються  в  

надокучливе  моралізування  ,  що  ніколи  не  приносить  користі. 
    Методика  «Лялька  персона»  -  педагогічний  підхід  для  соціального  і  
психологічного   розвитку  дитини  покликана  навчати  дітей: 

• позитивно  сприймати  себе  в  різних  ситуаціях; 
• шанувати  свою  родину  та  родини  інших; 
• співчувати,  чути  інших  і  вчитися  одне  в  одного; 
• стояти  за  себе  в   ситуаціях  несправедливості  й  упередження; 
• переносити  навички  у  спілкуванні  з  лялькою  на  реальні  життєві  ситуації. 

    Лялька-персона  -  це  не   іграшки  для  дітей,  а  інструмент  для  педагога.  Для  

кожної  ляльки   створюють  її  особисту  індивідуальність,  закріплюють  за  нею  

певну  історію  життя. 
 

Який  вигляд  має  та  як  поводиться  лялька 

    Методика  пропонує  перетворити  ляльок  на  «маленьких  людей»  і  через  ляльок  

будувати  діалог  із  дітьми. 
    Відповідно  до  методики  лялька,  яку  використовують,  має  бути  схожа  не  на  

традиційних  пупсів  або  Барбі,  а  на  дитину  5 -7 років.  Ляльку  виготовляють  самі  
вчителі - вихователі.  Вони  одягають  її  у  такий  одяг,  який  носять  діти. 
    Діти  не  граються  лялькою.  За  легендою,  вона  живе  десь  в  іншому  місці  і  
лише  періодично  приходить  їх  навідати.  Під  час  зустрічей  лялька  може: 

• розповісти  про  себе; 
• поцікавитися  життям  дітей; 
• презентувати  певну  життєву  ситуацію; 
• попросити  поради  щодо  радісних  і  не  дуже  ситуацій  тощо. 

    Лялька  розповідає  на  вухо  вихователю  свою  історію,  ставить  запитання,  а  він  

транслює  її  думки  дітям.  В  одній  історії  лялька  може  розповісти  про  свій  
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поганий  вчинок,  а  в  другій  -  як  їй  вдалося  виправити  ситуацію.  У  такий  спосіб  

діти  обговорюють  будь-які  питання,  зокрема  проблеми  співпраці,  взаємодії  тощо. 
    Ляльку-персону  позиціонують  як  дитину,  що  має  свою  історію  життя.  Як  і  
будь-яка  дитина,  вона  має  власне  ім’я,  батьків,  місце  проживання,  уподобання,  
інтереси.  Щось  у  неї  виходить  добре,  а  щось  -  ні;  щось  вона  полюбляє  робити,  
а  щось  їй  не  подобається. 
    Діти  помічають, що  лялька  незвичайна, тож  дехто  не  одразу  погоджується  

спілкуватися  з  нею,  мовляв,  лялька  говорити  не може.  Вони  уважно  поглядають  

на  її  рот,  тому  вихователь  спеціально  повертає  обличчя  ляльки  до свого  вуха.  
Утім  така  збентеженість  дітей  тимчасова,    й  уже  наступної  зустрічі  вони  охоче  

вступають  у  діалог  з лялькою. 
    Появі  довіри  до ляльки  як  доброго  друга  й  співрозмовника  сприяє  чутливість  

дітей  до  ігрових  ситуацій,  готовність    моделювати  реальність.  Долати  

стереотипи.   У  розмовах  із  лялькою  дитина  завжди  ніби  піднімається  вище  себе  

самої,  неначе  намагається  стрибнути  над  рівнем  своїх  звичайних  і  суджень  і  
умовиводів.  
 

Які  теми  обговорювати. 
    Теми  для  обговорення  вчитель - вихователь  обирає  із  життя  дітей  у  групі,  з  

батьківських  підказок,  із  суспільно  важливих  подій  тощо.  
 Вихователь  через  ляльку  може  запропонувати  обговорити  такі  теми : 

• формування  «позиції»  до  окремої  дитини; 
• неуважність  дитини  до  своїх  дідусів   і  бабусь; 

насмішки  дітей  із  немічної  бабусі,  яка  проходить  повз  освітній  заклад 

• ігнорування  в  групі  новачка. 
   Інструменти  для  роботи  педагога. 
   Заняття  з  використанням  ляльок  дають  педагогам  змогу: 

• підвищити  рівень  участі  дітей; 
• спонукати  їх  активно  слухати  та розвивати  у  дітей  відповідні  навички; 
• приймати  відповіді  кожної  дитини  і  надавати  позитивний    зворотній  зв'язок ; 
• реагувати  на проблемні  питання,  які  виникають  в  дитячому  колективі  (або на запит 

батьків). 
•  

Вправа  2 : Знайомство  з  персонажем. 
Почніть  з  використання  прийому  «приходу»   ляльки,  продемонструйте  технологію 
«спілкування»  цього  персонажу   з  аудиторією  через  педагога   та  завершіть  

«візит»,  розповідаючи   життєву   історію  ляльки-персони   (за  її  паспортом). 
    Ця  вправа  демонструє  інноваційну   педагогічну  методику,  спрямовану   на 
 розвиток   емпатії   у  дітей,  виховання  неприйняття  дискримінації   та  

несправедливості. 
    Вона  допомагає  критично  аналізовану   упередження  та  хибну   інформацію,  яку  

діти  часто  використовують   у  повсякденному   житті,  навіть  якщо  безпосередньо   

не  контактують   з  родинами,  які  належать  до  різних  соціальних   верств,  чи  з  

сім`ями   переселенцями,   або  ж  де  є  дорослі  або  діти  з  інвалідністю. 
    Ляльки-персони  дають  змогу  проводити  ефективні,  стимулюючі   та  цікаві  
бесіди,  спрямовані   на  подолання  дискримінації,  формування  емоційної   
грамотності,  обговорення  проблем  рівноправності,  заохочення  особистісного  

зростання  дітей   у  безпечній   і  психологічно  комфортній   атмосфері.  Ляльки  та  

їхні    особисті  історії   спонукають  до  співчуття,  допомагають  усвідомити,  що  

призвістка,  дражніння,  виключення  з  гри  і  несправедливе  поводження  завдають  

такого  ж  болю,  як  стусани  чи  інші  агресивні   фізичні  дії. 
 



27 

 

Вправа  3:  створення «маленьких  людей». 
Щоб  створити  «особистість»  ляльки   потрібно: 

• визначити  її стать, вік; 
• місце  проживання; 
• тип  родини; 
• фізичні   характеристики та  колір шкіри; 
• її  характер; 
• культурну,  релігійну   і  класову   приналежність; 
• мову  чи  мови,  якими  вона  «розмовляє»; 
• стан  здоров`я; 
• страхи,  уподобання,  здібності; 
• особливі  потреби. 

    Ведіть  записи  про  кожний  персонаж, який  створюєте.  Фіксуйте   всі  деталі,  які  
додаєте   під  час  занять  з  дітьми,коли  лялька  розповідає  свою  історію.  
    Найкраще  джерело  інформації   батьки  та  інші члени  родини.  Наприклад, можна  

розпитати  батьків, чия  дитина   пересувається  на візку,  про  труднощі  та  радощі   в  

її житті. 
    Для  кожної  ляльки  доцільно  завести  окремий  зошит  чи папку, а на  обкладинку  

можна  наклеїти  її  портрет,  намальований  кимось  з  дітей. Ознайомте  батьків  з  

цими   записами.   Знаючи  особисту  історію   кожної ляльки,  легше  вибрати  ту,  чия  

особистість  найбільше  відповідає  життєвій  ситуації,  про  яку  вона  розповідатиме 
дітям. 
    У  роботі  з персонажами   ви  виконуєте  функцію  їхнього  «перекладача». Ви  не  

маєте   говорити  замість  ляльки,  ви  лише   передаєте  дітям те, що  вона  «сказала»,  
тобто  говорите  від  її  імені.  Розповідаєте  дітям  те,  що  лялька    «прошепотіла»   

вам   на  вушко  або  «розповіла  колись  раніше». 
    Поводьтесь з лялькою  бережно  та  з  повагою.  Так  ви  демонструєте  дітям  

приклад,  як  вони  самі  мають  ставитись  один  до  одного. 
Як  організовувати  роботу 

    Лялька  приходить   до  дітей   періодично  -  приблизно  раз  на  тиждень  -  у  чітко  

визначений  час.  Діти  по  6-8  осіб  збираються  кружка,  тривалість  зустрічі  -  7-8 хв.  
Якщо  діти  розділені  на  підгрупи,  бажано,щоб  за  день  лялька  зустрілася  з  ними  

всіма. 
    Для  кожної  ляльки  педагоги  розробляють  так  званий  паспорт.  До  нього  

заносять  персональні  дані,  як-то: 
• ім’я 

• вік; 
• склад  родини – батьки,  сестри  і  брати; 
• місце  проживання; 
• уподобання  тощо. 

    Це  потрібно  для  того,  щоб  педагоги  не  плуталися  в  деталях,  коли  розробляють  

чергову  історію,  адже  одна  лялька  може  мандрувати  по різних  групах. 
    Для  різних  ляльок  педагоги  розробляють  різні  базові  історії.  В  однієї  ляльки  

може  бути  багатодітна  родина,  й  тоді  лялька  матиме  багато  братиків   і  
сестричок;  у  другої  -  родина,  в  якій  тато  поїхав  на  заробітки  й  буває  вдома  

рідко,  тощо. 
    Почати  слід  з  однієї-двох  ляльок,  а  далі   поступово  поповнювати  колекцію, 
 наприклад,  такими  ляльками: 

• лялька-хлопчик  -  з  неї  варто  почати; 
• лялька-дівчинка; 
• лялька  з  обмеженими  можливостями,  однак  не  безпомічна; 
• лялька  в  окулярах. 
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• Лялька  з  темним кольором  шкіри. 
    На  кожні  3-5  позитивні  історії  має  припадати по  одній  розмові  на  соціальні  
теми.  Наприклад,  можна  обговорити  такі  питання, як-от: 

• зустріч  у  групі  новачка  -  він  може  приїхати,  наприклад  із  зони  проведення  

антитерористичної  операції  чи  країни,  де  відбувається  війна; 
• розв’язання  конфліктів; 
• допомога  тому,  хто  цього  потребує, тощо. 

    Не  варто  очікувати  від  дітей  однозначно   конструктивних  і  раціональних  

рішень.  Інколи  одне  питання  ліпше  розглядати  упродовж  двох-трьох  зустрічей,  
але  не  поспішати  давати  дітям  готові   поради.  До  того  ж  не  всі  проблеми  

однаково  близькі  всім дітям,  однак  сама  розмова  буде  корисною  для  всіх.  Дітям,  
які  вступають  у  розмову    й  діляться  своїм  досвідом,  важливо  дати  зрозуміти  що  

їм  довіряють,  співчувають,  що  навколо  них  є  люди,  готові  розділити  їхні  
переживання. 
Знайомство дітей  з  лялькою. 
    Візьміть  ляльку на руки  і представте  її дітям. При цьому   слід говорити  

звичайним  тоном. Нехай  лялька   час  від часу  щось  «шепоче» вам на вухо. 
    Можна  сказати дітям,  що вони  не  зустрічала  з цією  лялькою  раніше,  але  

невдовзі  стануть  добрими  друзями.  Ляльку можна  провести  по  колу,  щоб діти  

привіталися  чи  обійняли  її. 
    Зауважте,  що  лялька  не любить,  щоб  ї  роздягали чи  смикали  за  волосся,  або  

зупиніться   і  запитайте  ляльку  чи не  заперечує вона  щоб  її обняли.  
    Під   час   першого  візиту  ляльки  не  потрібно   розповідати  її  особисту  історію.  
Ви  лише  знайомите дітей  з  нею.  Коротко  представте  цей  персонаж :  зазначте  3-4  

важливі  деталі  про  родину   персонажу,  уподобання,  звички,  зацікавлення.  
Презентація  ляльки  під  час  знайомства  має  бути  короткою,  інформативною  і  
цікавою. 
    Головне  завдання  цього   етапу   -  привернути  увагу  дітей,  зацікавити  тим, що  

відбувається  з  лялькою  надалі.  У  них  має  виникнути  бажання  поділитися   

інформацією  зі свого  життя  саме  з нею. 
    Особиста  історія  кожної  ляльки  залишається  незмінною  так  само,  як  історія  

дітей.  Нагадайте  їм,  як  звати  ляльку, з  якої  вона  родини  тощо. 
    Оптимально  організовувати  роботу  в  малих  групах  (6-7 дітей),  коли  

розміщуються колом. Якщо  група  надто  велика,  ймовірно,  що діти  стануть 
непосидючими.  Очікуючи  своєї  черги  висловитися. 
    Крім  того,  у  завеликій  групі  педагогів  складно  стежити  за  тим,   що   відчуває  

кожен  учень  та  заохочувати  кожного  до  участі    в обговоренні. 
Ляльки-персони -  це не  звичайні іграшки  чи  маріонетки  з  лялькового  театру.  

Створюючи неповторну  індивідуальність   ляльки,  її  особистість, педагоги  

перетворюють   персонажа  на  «людину»   певного віку,  статі,  з  ім`ям,  власним 
характером,  родиною,  культурною  приналежністю  тощо. Щоб персонажі  були 
достовірними   мають  докладно   продумати  важливу   фактичну  інформацію. 

 

Вправа 4:  Організація  занять  з лялькою-персоною. 
     Нагадайте  дітям про  особистість  ляльки  та її  минулий  візит.  Хто   ця  лялька  і  
що  відбувалося,   коли   вона  приходила   у  гості   минулого   разу? 

   Виступаючи  в  ролі   оповідання,  розкажіть  історію. 
   Ставте   відкриті  запитання,  насамперед, щоб  спонукати  дітей   виявляти  емпатію  

та  говорити   про  емоції.  Наприклад: 
-         Що,  на   вашу  думку,  відчувала  лялька? 

-         Як  би   ви  почувалися,  якби  з  вами  таке  сталося? 

-         Що,  на  вашу  думку,  лялька  має  зробити? 
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-         З  ким  вона  може   поговорити?  Як  ми  можемо  допомогти  ляльці? 

    Далі  в  ролі    оповідача,  завершіть  заняття:  подякуйте дітям  за їх  участь  в  

обговоренні, нагадайте про  найбільш  доречний  варіант  залагодження  проблемної   
ситуації та  дозвольте   попрощатися  з  лялькою,  яка обіцяє  наступного  разу   

розповісти  про  те,  як  вирішилася   ця  ситуація. 
    Розповідаючи   історію про  те,  що  сталося  з  лялькою-персоною,  уникайте  

узагальнення,  вживайте  зрозумілі дітям  слова.  Водночас, не  використовуйте  слова 
«лялька»,  а  завжди  називайте  персонаж  на   ім`я.  
Обговорення. 
    Перед тим,  як  розповідати  історію,варто  переглянути  свої  записи та освіжити  в  

пам`яті  особисту  історію  ляльки.,  яку ви  використовуєте.    Якщо ви  щось  забудете 
чи  зміните,  діти   швидко  це  помітять.   Намагайтеся  аби  бесіда  велась таким  

чином ,  щоб  говорили  переважно  вихованці;   уважно  слухайте  все.  Що вони   

кажуть;   повторюйте  сказане,  щоб  кожного  було  почуто;  давайте  зрозуміти  їм,  
що  уважно  вислухали та  цінуєте  їхню  думку;  реагуйте  на  те, що  кажуть  малюки  

та,  за  потреби,   підтримуйте  їх.  Потрібно  спостерігати   хто  і  як  реагує, а хто  ні. 
    З   допомогою   історії можна  оцінити, що  діти  вже  знають  про  певну  тему,  та  

виявити  хибні   уявлення, які  встигли  в  них   сформуватися.   Можна   розповісти  

історію  про  те, як  лялька  вірить  у  щось   неправильне,  а  потім  дізнається,  що  

помиляється.  Лялька,  яка  в  одній   історії   зробила   щось  погане   або  

припустилася   помилки, може  поводитися   позитивно в   наступній  вигідній   

ситуації,  що  логічно  продовжує   попередню. 
 

Складаємо  історії  для  ляльки-персони. 

    Якщо  ви  придумаєте  історії,  які  стосуються  життя  дітей,  то вони їм  

сподобаються,  вони  активно  долучатимуться   до  обговорення.  Коли ви  починаєте 
працювати  з  ляльками,  використовуйте  звичайні   повсякденні  сценарії   з 
радісними   подіями,  і  лише  згодом   переходьте  до  сумних   історій  чи  складних  

ситуацій.  Продовжуйте  чергувати  щасливі  історії  з  історіями   про  емоційні  та  

соціальні   проблеми.  Ви  вирішуєте,  чому  лялька   розповідатиме  ту чи  іншу 
історію  та визначатимете,  чого  саме діти  мають  навчитися,  або  що   вони  мають  

відчувати. 
    Ви  маєте  добре  знати  історію  кожної ляльки,  щоб вибрати  ту,  яка  найбільше  

відповідає  характеру  життєвої   ситуації,  про  яку вона  розповідатиме  дітям.  Звісно,  
не  завжди   можна  передбачити   реакцію  дітей. 
    Цікаві сюжети, в яких описуються  сильні   емоції  (наприклад,  коли  йдеться   про  

конфлікти  між  дітьми,  які  не можуть  поділити   іграшки,  або  про  виключення   з  

гри),  допомагають  зробити  історії  реалістичними  та  привернути  дитячу   увагу. 
    Історія   можуть  стосуватися  проблемних питань, які  вже  виникали, або,  які  ви  

плануєте  запобігти. 
    Коли  ви складаєте   історії  на основі  реальних  випадків,  які  відбувалися   в 
закладі   чи  про  які  вам  розповідали  батьки,  рекомендується  вибрати  ляльку  іншої  
статі,  культурної  приналежності   чи  з  інакшим  складом   родини,   щоб  дитина   не  

впізнала  себе   і  щоб  її  не  впізнали  інші  діти.   Тобто   намагайтеся    не  привертати  

небажану    увагу   до  цієї   дитини. 
    Важливо  заздалегідь  продумати,   які  емоції   має   викликати  в  дітей  конкретна  

історія  і  як  діти   можуть  на  неї   відреагувати.  Описуйте  ситуації,  що  дають  

змогу   досліджувати   позитивні  та  негативні  емоції.   Історії    про  складні ситуації,  
з  якими  стикалися  діти,  ймовірніше   викликатимуть  у  них  співчуття  та  емпатію. 
    Обговорення   почуттів   та ідей  - значно  важливіше  за пошук  ідеального  

вирішення проблеми.  Заохочуйте дітей  називати  почуття (свої  власні  та  

персонажа),  слухати  один  одного,  висловлювати  свої   ідеї  та  співпереживання  
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ляльці.  Аналізуючи почуття ляльок,  діти  починають  розуміти  їхні   мотиви,  тобто 
те,  чому  саме   вони   так   поводилися   і  думали.  Дітям   подобається   давати  

поради   і  висловлювати   пропозиції  лялькам,   а  також  говорити   про  свої  власні   
вчинки  та   ситуації,  які   траплялися   особисто  з  ними. 
Висновок: 
       За  допомогою  педагогічного методу  для соціального  та  психологічного  

розвитку  дитини  «Лялька як  персона»діти   можуть  знайти  розраду   в  

усвідомленні   того,  що   не  лише   вони  переживають   болісні   почуття  («я  не  один  

такий»,  «він  такий  само,  як  я»).  Допомагаючи  лялькам  вирішувати  їхні   
проблеми,  діти  отримують   можливість   висловлювати   власні   почуття,  які  
тримають   у  собі,  та  дізнаються,  що  коли  поділишся  з  кимось  своєю   проблемою  

стає   легше. 
    Історія   може  засмутити,  особливо,  якщо  відображає  власне  життя,  втім,  вона  

може  й  сприяти   виробленню   навичок  для подолання  складних  життєвих 
обставин.  Якщо  окремі  діти не дуже  задоволені   певними  своїми  якостями,  педагог 
може  розповідати   історії,  в  яких   персонажі   позитивно  сприймають  подібні   
аспекти  своєї   особистості   або   навіть  пишаються  ними.  Такий  педагогічний  

прийом  допомагає  дітям  побачити  себе  в   новому  світі. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток 4. 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 

«Впровадження інклюзивної  освіти: проблеми, пошуки,  перспективи» 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 23.04.3019, о 15.00 

МЕТА: усвідомлення необхідності об’єднання зусиль педагогічного колективу  для  
створення і розвитку єдиного інклюзивного освітнього простору, визначення 
конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими    
освітніми потребами; забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми 
потребами до якісної шкільної освіти. 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: традиційна 

                                                                                                 Знедолена природою дитина  
                                                                                                не повинна знати, що в неї 
                                                                                                слабкий розум, слабкі сили.  
                                                                                                Виховання такої дитини  
                                                                                              має бути в сто разів  ніжнішим,  
                                                                                              чуйнішим, дбайливішим. 

 В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ 
 

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАДИ: 
 

І. Доповідь на тему:«Забезпечення умов для впровадження інклюзивної освіти в 
освітньому закладі».  
                                                                                  Заступник директора Ковальова Н.П. 
ІІ. Виступи: 
2.1.   Діти з ООП. Які вони?   - асистент вчителя, Оглобліна І.В. 
2.2. Про взаємодію всіх членів команди супроводу дітей з ООП –  практичний 
психолог, асистент вчителя, Михайлуца К.І. 
2.3. Про співпрацю вчителя - предметника та асистента вчителя в інклюзивному класі в 
процесі навчання (з досвіду роботи)  - Дерябкіна В.І., Біденко Д.О. 
2.4. Соціалізація та розвиток дітей з ООП  – Лука К.М., Савеленко С.М.. 
2.5. Місія класного керівника інклюзивного класу – Дзундза О.Й. 
 

ІІІ. Знайомство з проектом рішення педради. 
 



ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ  

ОСВІТИ: 
ПРОБЛЕМИ, 

ПОШУКИ,  

ПЕРСПЕКТИВИ



Мета педради:
усвідомлення необхідності об’єднання 
зусиль педагогічного колективу  для  
створення і розвитку єдиного інклюзивного 
освітнього простору, визначення конкретних 
навчальних стратегій і підходів до навчання 
дитини з особливими освітніми потребами;
забезпечення рівного доступу дітей з 
особливими освітніми 
потребами до якісної
шкільної освіти.



І. Доповідь на тему: «Забезпечення умов для впровадження  
інклюзивної освіти в  освітньому закладі »-

Заступник директора  Ковальова Н.П. 
ІІ. Виступи:

2.1.   Діти з ООП. Які вони?   - асистент вчителя, Оглобліна  І.В.

2.2. Про взаємодію всіх членів команди супроводу дітей з ООП –
практичний психолог, асистент вчителя, Михайлуца К.І.

2.3. Про співпрацю вчителя - предметника та асистента вчителя в 
інклюзивному класі в процесі навчання (з досвіду роботи) -

вчителі Дерябкіна В.І., Біденко Д.О.
2.4. Соціалізація та розвиток дітей з ООП  –

соціальний педагог Лука К.М.
2.5. Місія класного керівника інклюзивного класу –

класний керівник 9-А класу Дзундза О.Й.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАДИ:







Забезпечення умов для впровадження  
інклюзивної освіти в  освітньому закладі

І. Організація роботи з дітьми в системі 
інклюзивної освіти освітнього закладу

ІІ. Розвиток інклюзивної компетентності 
педагогічних працівників

ІІІ. Просвіта та консультування 
батьківської громадськості, співпраця з 
громадськими організаціями та іншими 
установами

ІУ. Матеріально-технічна база для 
створення  якісного простору для 
корекційно - розвиткової роботи



І. 1.1. Створення та ведення баз даних:

- діти з особливими освітніми потребами, які відвідують дошкільні
навчальні заклади;

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у 
загальноосвітньому закладі  освіти.
1.2. Визначення попередньої мережі інклюзивних класів
1.3. Координація спільної роботи закладу освіти з ІРЦ, ТВО, 
Департаментом
1.4. Вивчення освітніх запитів учнів з ООП та їх батьків
1.5.Аналіз кадрового забезпечення та координація діяльності учасників
освітнього процесу
1.6.Створення шкільної команди супроводу дітей з ООП,
консультаційно-педагогічної групи
1.7.Розробка індивідуальної програми розвитку (ІПР) дітей з ООП
1.8.Організація освітнього процесу та здійснення корекційно -

розвивальної діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами
відповідно до їх психофізичних особливостей



1.9. Забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми 
потребами до участі в заходах (конкурсах, фестивалях, святах) для 
дітей  та учнівської молоді, діяльності в органах самоврядування тощо
1.10. Упровадження інклюзивних методик «Лялька як персона» та
«Коло друзів» в освітній процес загальноосвітнього закладу
1.11. Проведення заходів (конкурсів малюнків, ігор, свят, фестивалів, 
круглих столів, акцій, тренінгів, психологічних клубів, проектів тощо) з 
питань формування толерантності, доброти, щирості як 
загальнолюдських цінностей
1.12. Проведення заходів, соціальних акцій, створення відеороликів  до 
Всесвітнього Дня людей з обмеженими можливостями (03.12)
1.13. Організація участі в районному та обласному фестивалі-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я»
1.14. Запровадження навчання учнів, включно дітей з особливими
освітніми потребами, щодо вирішення проблем адаптації у закладах
освіти, профілактики конфліктів засобами медіації та миробудування
1.15. Вивчення адаптації дітей до умов закладу освіти, проведення
моніторингових досліджень щодо успішності інклюзивної освіти



ІІ. 2.1. Підготовка педагогічних працівників ЗНЗ до роботи   з дітьми з особливими освітніми 
потребами:
– навчальні заняття, тренінги з питань організації та сучасних технологій інклюзивної освіти, особливостей 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами:
•«Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області»
•«Інклюзивний простір. Практичні кроки.» 
•«Вікові особливості дітей: проблеми в навчанні та вихованні» – тематичний спецкурс
•«Індекс інклюзії в Новій українській школі».

Розвиток інклюзивної компетентності педагогів у міжкурсовий період (методична робота)
2.2. Підвищення компетентності педагогічних працівників ЗНЗ з питань інклюзивної освіти:

- Навчання в школі «Інклюзивна освіта» (у формі вебінарів);

- Науково-практичні семінари «Моделювання системи психолого-педагогічного супроводу дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного закладу освіти;

- Науково-методичні семінари «Особливості навчально-виховної роботи з дітьми із затримкою психічного 
розвитку»;

- Адресна методична допомога, індивідуальні консультування з питань інклюзивної освіти при НМЦ
- Здійснення моніторингових досліджень з питань реалізації проекту при ІРЦ

2.3. Семінари, консультації з питань організації інклюзивної освіти у ЗНЗ для дітей різних нозологій: із аутизмом, 
порушеннями розумового розвитку, порушеннями зору, порушеннями слуху, порушеннями опорно-рухового 
апарату, порушеннями мовлення при НМЦ та ІРЦ
•«Створення безпечного середовища для реалізації інклюзивної освіти дітей різних нозологій в умовах ЗНЗ»;
•«Складання алгоритму супроводу дітей з ООП в умовах ЗНЗ»;
•«Особистісний підхід в інклюзивному навчанні дітей з психофізичними порушеннями»;
•«Корекційна складова в організації освітнього процесу дітей  з ООП»;
•«Складання індивідуальних навчальних планів, програм з урахуванням освітнього потенціалу дітей з ООП як 
умова їх успішної соціалізації»;
•«Профорієнтація дітей з ООП в умовах інклюзії та подальша їх інтеграція у суспільство»;  



2.4. Заходи у закладі освіти
2.4.1. Організація методичних заходів для педагогічного колективу
з питань упровадження інклюзивної освіти, обміну досвідом діяльності
із зазначених питань
2.4.2. Залучення фахівців міжгалузевої співпраці до просвітницької діяльності
з питань інклюзивної освіти серед працівників закладу освіти
2.4.3. Вивчення готовності педагогічних працівників до здійснення інклюзивної освіти
2.4.4. Розгляд питань щодо здійснення інклюзивної освіти, організації рівного доступу
до якісних освітніх послуг дітей та учнівської молоді
з особливими освітніми потребами під час педагогічних рад, нарад, семінарів



ІІІ. 3.1. Висвітлення питань інклюзивної освіти, порад для батьків на сайтах
навчальних закладів

3.2. Проведення консультацій з питань особливостей психосоціального розвитку
дитини, особливостей організації навчальної та виховної діяльності дітей з
особливостями розвитку, особливими освітніми потребами, інтеграції їх у
дитячий колектив ЗНЗ
3.3. Проведення батьківських зборів-тренінгів з питань розвитку толерантності у
суспільстві, закладі освіти, сім’ї
3.4. Проведення тренінгів «Комфортне шкільне середовище: внесок кожного»
для учнів і батьків
3.5. Залучення батьківської громадськості до участі спільно з дітьми
у заходах щодо формування здорового способу життя, навичок безконфліктного
спілкування тощо
3.6. Здійснення досліджень з питань формування толерантності, організації
безпечного середовища в закладі освіти
3.7. Залучення фахівців державних установ, громадськості до участі у заходах з
питань особливостей психосоціального розвитку дітей, особливостей організації
навчальної та виховної діяльності дітей з особливостями розвитку, особливими
освітніми потребами; інтеграції їх у дитячий колектив загальноосвітнього
навчального закладу; їх соціального та правового захисту дітей з особливими
освітніми потребами; формування толерантності, доброти, щирості як
загальнолюдських цінностей





Співпраця вчителя та 
асистента вчителя

і   для  кожного



Всі діти рівні, всі діти різні
•Всі діти мають 
навчатися разом 

• Діти не повинні 
зазнавати будь-яких 
видів дискримінації 
через свої проблеми 
розвитку

• У кожної дитини  
різні здібності, різні  
можливості 

• Необхідна 
адаптація системи 
роботи школи до 
потреб кожної 
дитини



Стратегії ефективної роботи
вчителя та асистента вчителя

32

Наголос на 
важливості та 
дотримання 
конфіденцій-

ності

4

Вироблення
спільних стратегій
поведінки та  ви-

кладання, нада-

ння та отримання
зворотнього зв’я-

зку, обговорення
проблемних
ситуацій

1

Спільне обго-

ворення ро-

лей і завдань 
(ще на поча-

тковому етапі 
роботи)

Спільне 
обговорення 
філософії та 
підходів до 
навчання й 
управління 
класом



Занижена
пізнавальна
діяльність

Труднощі у розу-

мінні логіко-грама-

тичних зв’язків

Несформована
мовленнєва 
діяльність Швидка 

втомлюваність

Низький темп
роботи

Не стійка увага,
короткочасна 

пам’ять

Занижена ро-

зумова праце-

здатність

Не сформована
готовність до

навчання

ДИТИНА З 
ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ



Залучення усіх учнів класу до різного роду робіт  на 
уроках

Підвищення якості освіти

Спільне викладання – це така 
організація освітнього процесу в 
класі, коли два чи більше 
спеціалісти спільно проводять 
викладання у різній групі учнів в 
єдиному фізичному просторі.

Урізноманітнення форм та методів 
викладання

Вимагає ретельної підготовки

Усі діти потребують підтримки 
і дружби ровесників

Потреба в однаковому баченні кінцевого 
результату

Узгодження форм та методів викладання



Навчання 
учнів в класі 
з дітьми з 

особливими 
освітніми 
потребами

Індивідуальна

Фронтальна

• навчання один на один з учителем або     
асистентом вчителя;

• здобуття знань відповідно до державного
стандарту освіти;

• передбачає навчання дітей з ООП різних     
нозологій;

• поглиблений індивідуальний та диференційо-

ваний підхід

• залучення усіх учнів до різних видів робіт;
• здобуття всіма учнями знань відповідно до державного   

стандарту освіти;
• підвищення якості освіти



ОСНОВНІ МОДЕЛІ СПІЛЬНОГО ВИКЛАДАННЯ
в класі

Модель
співпраці

Передбачається
розподіл обов’яз-
ків між вчителем та
асистентом вчителя

Модель
навчання
По черзі навча-
ють один одного
з тих питань, в
яких вони є ком-
петентними

1

Модель 
консультування
Вчитель може вис-
тупати консультан-
том асистента у 
питаннях адаптації
та модифікації
навчальних завдань



Модель 

співпраці

Підтримуюче 
викладання

«один викладає, 
інший допомагає», 

або «ведучий і 
помічник»

Додаткове 
викладання

один з педагогів 
підсилює якість 
викладання іншого 
педагога

Викладання в 
команді

одночасне/почер-

гове ведення уро-

ку двома педаго-

гами

Паралельне 
викладання

педагоги працю-

ють одночасно з 
різними групами 
учнів в одному 
класі







Корисні посилання
* Спільне викладання в інклюзивному класі (посібник) 
http://ussf.kiev.ua/ieeditions/270/ 

* Спільне викладання в інклюзивному класі (методичні 
матеріали) http://ussf.kiev.ua/ieeditions/281/ 

* Наказ Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Примірного положення про команду 
психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі 
загальної середньої та дошкільної освіти» 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-

polozhennya-prokomandu-psihologo-pedagogichnogo-

suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimipotrebami-v-zakladi-

zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti



Критерієм результативності є  
позитивні зміни  в   почуттях , емоціях , 

мисленні, практичній діяльності 
педагогів,  учнів ,що навчаються в 

інклюзивних  класах та їх батьків, їх 
комфортний стан в навчальному  процесі 

і освітньому просторі в цілому, 
відношення 

усіх  до школи


