
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: 
РІЗНІ МОЖЛИВОСТІ-РІВНІ ПРАВА



ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

 Інклюзивне навчання
1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання 
осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми 
потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов'язковому порядку.

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для 
навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми 
розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними 
порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-
розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу 
та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною 
програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних 
установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного 
центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження 
особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію 
порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та 
мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні 
центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід 
дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього 
процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з 
державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти 
здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного 
пристосування.

Стаття 20 ЗУ «Про освіту»



ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
У школі функціонує три класи з 
інклюзивною формою навчання:

2-Б клас – вчитель Драган Н.Г. – 
асистент вчителя Мельник Л.В.,

3-В клас – вчитель Левицька Х.Д. 
– асистент вчителя Красуцька М.М.

4-В клас – вчитель Курус Т.М. – 
асистент вчителя Самцова М.М.

 У цих класах навчається четверо 
учнів з тяжкими вадами мовлення. 
Для них створено освітнє 
середовище, яке відповідає 
потребам і можливостям кожної 
дитини. Навчання дітей з 
особливими освітніми потребами 
відбувається за індивідуальним 
навчальним планом, яким 
передбачено проведення 
корекційно-розвиткових занять 
вчителем-логопедом і практичним 
психологом.
Для кожного учня, який 
навчається за інклюзивною 
формою навчання, членами 
робочої групи розроблено 
індивідуальну програму розвитку.      

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ



СЕНСОРНА КІМНАТА

До членів робочої групи 
обов'язково залучено батьків. 
Практичний психолог Кулик О.М. 
систематично надає 
консультативну допомогу 
вчителям, які викладають у класах 
з інклюзивним навчанням, 
здійснює психолого-педагогічний 
супровід дітей, які мають 
особливості психофізичного 
розвитку, проводить індивідуальну 
роботу, сприяє успішній адаптації 
до навчання та перебування в 
учнівському колективі; проводить 
індивідуальні консультації для 
сімей, у яких виховуються діти з 
особливими освітніми потребами.
Асистенти вчителів допомагають 
учням з особливими освітніми 
потребами вести портфоліо учня 
початкової школи. Робота над 
портфоліо допомагає 
максимально розкрити 
індивідуальні можливості дитини; 
закладає підґрунтя саморефлексії 
навчальної діяльності, тобто 
відповідальності та самостійності 
навчання, участь в якісному 
оцінюванні результатів власного 
навчання; формує вміння 
аналізувати власні інтереси, 
схильності, потреби і співвідносити 
їх з наявними можливостями. 
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ТЕЛЕВІЗОР, ФЛІПЧАРТ

ДЗЕРКАЛЬНА СФЕРА З МОТОРОМ

ДИДАКТИКА ДЛЯ РОЗВИТКУ
МОВЛЕННЯ



СЕНСОРНА КІМНАТА
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ЛАВА-ЛАМПА, АКУСТИЧНА СИСТЕМА

М’ЯЧІ ДЛЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ

ДИДАКТИЧНА ЧЕРЕПАХА

Сенсорна кімната покликана 
дарувати відчуття безпеки і 
безтурботність, спокій і радість.

Активні і гіперактивні діти легко 
заспокоюються в релаксаційній 
зоні, можуть посидіти в тихому 
темному куточку всередині 
мерехтливого світлодіодного 
фонтану. Релаксаційні вправи 
знімають стрес, м’яке освітлення і 
заспокійлива мелодія 
розслаблюють  і коригують 
поведінку.

Діти, які страждають втратою 
уваги і зниженим інтересом, 
отримують заряд енергії, 
активізують емоційний фон. Веселі 
вправи та заняття в оточенні 
яскравих фарб і мінливих 
картинок, веселих ігрових 
консолей пробуджують інтерес до 
пізнання і навчання.

Школу майбутнього не можна 
уявити без релаксаційних кімнат 
для розслаблення і відновлення 
після навчальних навантажень. А 
відсутність почуття небезпеки 
всередині кімнати знімає невроз.



СЕНСОРНА КІМНАТА

СУХИЙ ДУШ

М’ЯЧІ ДЛЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ

БЕЗКАРКАСНЕ КРІСЛО

Самостійна добірка школярами 
матеріалів портфоліо породжує 
ситуацію успіху, призводить до 
підвищення самооцінки і 
впевненості у власних 
можливостях; окрім того вона 
розвиває пізнавальні інтереси і 
готовність до самостійного 
пізнання.
У школі обладнано сенсорну 
кімнату — чарівне приміщення для 
релаксації, зняття стресу і 
розслаблення. У цій кімнаті 
розміщено спеціальне унікальне 
обладнання,  яке допомагає 
школярам знайти особисту 
гармонію і гармонію з навколишнім 
світом, відновити душевну 
рівновагу, зміцнити нервову 
систему. Сенсорна кімната 
обладнана безкаркасними 
меблевими модулями і 
світломузикальним супроводом, 
ароматичними сенсорами, 
масажним та інтерактивним 
обладнанням.
Сенсорна кімната покликана 
дарувати відчуття безпеки і 
безтурботність, спокій і радість.



СЕНСОРНА КІМНАТА

Щоб отримати більше інформації про 
організацію інклюзивного навчання в 
школі, скористайтесь посиланням
https://school5.if.ua/inklusia/

або відскануйте QR-код
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СОЛЯНА ЛАМПА

ІНТЕР’ЄР

ВИСТАВКА ДИТЯЧИХ РОБІТ

77300, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
М. КАЛУШ
ВУЛ. ХІМІКІВ, 20

03472-6-28-73

Активні і гіперактивні діти легко 
заспокоюються в релаксаційній 
зоні, можуть посидіти в тихому 
темному куточку всередині 
мерехтливого світлодіодного 
фонтану. Релаксаційні вправи 
знімають стрес, м'яке освітлення і 
заспокійлива мелодія 
розслаблюють  і коригують 
поведінку.
відчуттям чарівного світу такої 
кімнати, особливо при загальному 
впливі музики і аромотерапії.
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