
Про дотримання керівниками закладів загальної середньої освіти  

вимог чинного законодавства щодо забезпечення  

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання 

 

 

Інклюзивне навчання є одним із основних чинників реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей.  

За останні роки в області зросла кількість закладів загальної середньої 

освіти, де організовано інклюзивне навчання, та одночасно збільшилася 

кількість дітей з особливими освітніми потребами, які можуть отримувати 

освітні послуги за місцем проживання.  

Законом України „Про повну загальну середню освіту” та Порядком 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року 

№ 872 (зі змінами) ( далі – Порядок) унормовано питання організації 

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. 

Однією з умов якісного інклюзивного навчання є здійснення психолого-

педагогічного супроводу дитини протягом усього періоду навчання із 

обов’язковим залученням батьків до освітнього процесу. 

Вивчення питання про дотримання керівниками закладів загальної 

середньої освіти вимог чинного законодавства щодо забезпечення психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання здійснювалось за інформаціями місцевих органів 

управління освітою, а також безпосередньо у закладах загальної середньої 

освіти міста Хуста (Хустській спеціалізованій ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3, 

Хустській ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5), Великоберезнянського 

(Великоберезнянській ЗОШ І – ІІІ ступенів, Малоберезнянській ЗОШ І – ІІІ 

ступенів,  Забрідській ЗОШ І – ІІ ступенів), Іршавського (Великораковецькій 

ЗОШ І – ІІІ ступенів, Білківській ЗОШ І – ІІІ ступенів) районів та інклюзивно-

ресурсних центрах, які функціонують у цих адміністративно-територіальних 

одиницях. 

Проаналізувавши подані інформації, можна відмітити, що, впроваджуючи 

інклюзивне навчання,  керівники закладів загальної середньої освіти керуються 

в роботі чинними нормативно-правовими документами. 

Безпосередню організацію інклюзивного навчання у закладі здійснює 

команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами (далі – команда супроводу), яка обов’язково створюється відповідно 

до Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та 

дошкільної освіти (далі – Примірне положення), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018  № 609. 

За даними більшості місцевих органів управління освітою, такі команди у 

закладах освіти створено та, як це передбачено вимогами, організовано їх 

діяльність. Однак в інформаціях Берегівського району, Баранинської та 

Вільховецької ОТГ ця інформація відсутня. 
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Вивчаючи документацію щодо організації інклюзивного навчання  на 

місцях, встановлено, що на підставі Примірного положення у закладах 

загальної середньої освіти розроблено та затверджено власні положення про 

команду супроводу, наказом директора затверджено персональний склад 

команд, до яких залучені батьки, оформлено протоколи засідань команд.  

Основним освітнім документом для дітей з особливими освітніми 

потребами, що забезпечує індивідуалізацію їх навчання, є індивідуальна 

програма розвитку дитини (далі – ІПР), яку, відповідно до висновку 

інклюзивно-ресурсного центру, індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення 

дитини, складає команда супроводу впродовж 2-х тижнів з моменту початку 

освітнього процесу.  

В усіх інформаціях місцевих органів управління освітою зазначено, що для 

кожної дитини з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в умовах 

інклюзивного навчання, розроблено ІПР. 

 Під час вивчення цього питання у закладах встановлено: ІПР розроблені, 

погоджені з батьками та затверджені директором. 

Аналіз окремих ІПР засвідчив: для належної організації освітнього процесу 

для кожної дитини визначено напрями психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, розроблено індивідуальні навчальні програми та 

індивідуальні навчальні плани, визначено способи адаптації (модифікації) 

освітнього середовища, навчальних матеріалів.  

Однак у Хустській спеціалізованій ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3  у  всіх ІПР у 

пункті  6  „Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у 

позаурочний час корекційно-розвиткових занять” не заповнено графи „Місце 

проведення заняття”, „Дата проведення заняття”, „Періодичність” та відсутній 

графік проведення корекційно-розвиткових занять.  

Одночасно відмічено, що лише у Малоберезнянській ЗОШ І – ІІІ ступенів 

командою супроводу при складанні ІПР для дітей з інтелектуальними 

порушеннями  було проаналізовано відповідність вимог навчальних програм і 

методів, що використовуються на уроці, реальним потенційним можливостям 

дитини з особливими освітніми потребами і складено індивідуальні навчальні 

програми лише з окремих предметів, коли потенційні можливості учня не 

давали змоги засвоїти ту навчальну програму, яка використовувалася вчителем. 

Однак в інших закладах у більшості випадків індивідуальні навчальні програми 

для учнів з особливими освітніми потребами були розроблені з усіх предметів, 

передбачених індивідуальним навчальним планом. Тому членам команд 

супроводу було рекомендовано звернути увагу на доцільність їх розроблення.   

 Важливо зазначити, що відповідно до Положення про систему 

автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, затвердженого наказом 

МОН України від 25.11.2019 №1472, педагогічні працівники закладів освіти 

зобов’язані формувати ІПР в автоматизованій системі роботи ІРЦ (далі − АС 

„ІРЦ”), що надасть можливість відслідковувати роботу з дитиною фахівцями 

ІРЦ та батьками дитини, налагодити взаємодію фахівців закладу освіти та 

фахівців ІРЦ для ефективнішої роботи з дитиною. На сьогодні вже всі ІРЦ 
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працюють на порталі АС „ІРЦ”. Представники більше 300 закладів освіти 

отримали доступ до системи, фахівці ІРЦ проводять для них навчання щодо 

формування ІПР в АС „ІРЦ”. 

Відповідно до Закону України „Про освіту”, психолого-педагогічний 

супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та 

розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку. 

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання забезпечує 

асистент учителя, який бере участь у розробленні та виконанні ІПР, адаптує 

навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності дітей та підтримує учителя в роботі з усіма учнями у 

класі. 

За поданою місцевими органами управління освітою інформацією, у 

закладах з інклюзивним навчанням відповідно до потреби введено ставки та 

призначено асистентів учителя. 

Невід’ємною складовою системного психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання є  додаткові освітні 

послуги,  спрямовані на вирішення специфічних завдань залежно від особливих 

освітніх потреб учнів. 

Відповідно до Примірного положення, команда супроводу на підставі 

висновку ІРЦ визначає напрями психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти, та 

забезпечує надання цих послуг.  

За інформаціями з окремих районів, відсутність відповідних спеціалістів  і 

є тією проблемою, що виникає безпосередньо у закладах освіти при 

забезпеченні корекційно-розвитковими послугами дітей з особливими 

освітніми потребами. Зокрема, у місті Хусті, Берегівському,  Мукачівському, 

Свалявському, Тячівському, Ужгородському районах та  Баранинській ОТГ 

корекційно-розвиткові послуги за місцем навчання дітей надаються частково. 

Окремі корекційно-розвиткові послуги надаються в ІРЦ. 

У цьому контексті слід відмітити роботу у Великоберезнянському та 

Іршавському районах. Так, встановлено, що у закладах загальної середньої 

освіти, які були відвідані, всі корекційно-розвиткові послуги, що прописані в 

ІПР, надаються у закладі відповідними фахівцями за укладеними угодами, як це 

передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року 

№ 88 „Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами” (зі змінами) (далі – Порядок та умови 

надання субвенції). У закладах освіти м. Хуст з фахівцями такі угоди не 

укладалися.  

За результатами ознайомлення з роботою закладів адміністрації 

Великораковецької ЗОШ І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради та 

Великоберезнянської ЗОШ І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

було запропоновано розглянути можливість введення посади дефектолога для 

надання корекційно-розвиткових послуг (оскільки у закладі навчається значна 
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кількість дітей з особливими освітніми потребами), як це визначено наказом 

МОН України від 01.02.2018 № 90.  Слід зазначити, що такі посади введено  у 

двох закладах  м. Ужгород (Ужгородська ЗОШ І − ІІІ ступенів № 20 – ліцей  

„Лідер” та  НВК „Ялинка”), а також у Мукачівській ЗОШ І − ІІІ ступенів  № 13. 

Ефективність організації психолого-педагогічного супроводу залежить від 

взаємодії ІРЦ та команди супроводу.  

За наданими інформаціями, у більшості районів така взаємодія 

налагоджена: заклади освіти залучають фахівців ІРЦ до команд супроводу з 

метою моніторингу динаміки розвитку дитини; відповідно до висновку про 

комплексну оцінку та розробленої індивідуальної програми розвитку фахівці 

ІРЦ проводять індивідуальні та групові корекційно-розвиткові заняття як у 

закладах освіти за відповідними угодами, так і на базі ІРЦ для дітей, які не 

навчаються або не отримують відповідної допомоги; надають методичну 

допомогу щодо складання, виконання та коригування ІПР. 

Так, на місцях встановлено, що фахівці ІРЦ м. Хуст, 

Великоберезнянського та Іршавського районів залучено до команд супроводу в 

закладах загальної середньої освіти (про це свідчить персональний склад 

команди супроводу, затверджений директором закладу). Крім того, педагогічні 

працівники ІРЦ Великоберезнянського та Іршавського районів проводять 

корекційно-розвиткові заняття за укладеними угодами у закладах освіти: 

Великоберезнянській ЗОШ І – ІІІ ступенів, Приборжавській ЗОШ І – ІІІ 

ступенів, Броньківській ЗОШ І – ІІІ ступенів та Білківській ЗОШ І – ІІІ ступенів 

відповідно.  

Усіма фахівцями ведеться робоча документація та облік занять, які  

проводяться на базі ІРЦ, надається методична допомога вчителям, про що 

відображено у їх звітах. 

 Одночасно слід зазначити, що упродовж 2019 року фахівцями ІРЦ 

проведено комплексні психолого-педагогічні оцінки розвитку 1311 дітей. 

Сертифікованими психологами вже за новими сучасними методиками, зокрема, 

для визначення розладів аутистичного спектра (CASD) обстежено 133 дітей, 

для діагностики синдрому/розладу дефіциту уваги та гіперактивності  (Conners) 

– 75, для тестування невербального інтелекту і когнітивних здібностей (Leiter) – 

99, для тестування вербального інтелекту і когнітивних здібностей (WISK-IV) – 

128, для тестування психоосвітнього профілю (PEP-3) − 103 дітей.  

Відповідно до статті 19 Закону України „Про освіту” заклади освіти 

створюють умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами 

шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну. 

За наданими інформаціями, у більшості закладів освіти створено умови для 

безперешкодного доступу осіб з особливими потребами до місць навчання і 

виховання. Так, на сьогодні відповідно до ДБН В.2.2.-3:2018 „Будинки і 

споруди. Заклади освіти” у 663 закладах загальної середньої освіти на вході  

облаштовано поручні та контрастні обмежувальні смуги на сходах у 

приміщеннях, у 483 − пандуси, в одному закладі − ліфт, у приміщеннях36 

закладів встановлено універсальні кабіни в туалетах для дітей з інвалідністю, а 

у 26 − наявні звукові сигналізатори. 
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