Нормативно – правова база організації
навчання осіб з ООП у ЗЗСО

Порядок організації
інклюзивного
навчання у
загальноосвітніх
навчальних закладах,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
15 серпня 2011 р. №
872 (із змінами)

Інструктивнометодичні
рекомендації щодо
організації навчання
осіб з особливими
освітніми потребами
у закладах загальної
середньої освіти

Постанова КМ
України від 14 січня
2015 р. № 6 «Деякі
питання надання
освітньої субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам»

Організаційні аспекти
створення інклюзивних класів в
ЗЗСО

Індивідуальний навчальний
план, індивідуальна
навчальна програма

Команда психологопедагогічного супроводу
Асистент вчителя

Заява батьків
+ висновок ІРЦ

Організація
інклюзивного навчання
дітей з ООП в ЗО

Асистент дитини
Корекційно-розвиткові
заняття
Спеціальні засоби корекції

Індивідуальний навчальний план й індивідуальна
навчальна програма є частинами
індивідуальної програми розвитку дитини з
особливими освітніми потребами.
Створення програми навчання для конкретної дитини має практичні переваги:
 Підзвітність осіб, відповідальних за організацію навчання.
 Залучення батьків до формування навчальної програми для своєї дитини.
 Зосереджує увагу на тих аспектах навчання, що є важливими для дитини.
 Містить рекомендації щодо методів викладання певних частин змісту програми.
 Визначає додаткові ресурси й види супроводу.
 Передбачає певну технологію оцінювання.
 Слугує джерелом корисної інформації.

Розробляє ІПР команда психологопедагогічного супроводу дитини з
особливими освітніми потребами
Примірне положення про команду психолого-педагогічного
супроводу дитини з особливими освітніми потребами в
закладі загальної середньої та дошкільної освіти,
затверджене наказом МОН від 08.06.2018 № 609
Наказ директора гімназії №100 від 29.08.2018 року
«Про затвердження Положення про команду
психолого-педагогічного супроводу дитини з
особливими освітніми потребами в гімназії»
Наказ директора гімназії №39 від 26.08.2020 «Про
створення команди психолого-педагогічного
супроводу дитини з особливими освітніми
потребами»

Особистісно орієнтоване
спрямування освітнього
процесу забезпечує
асистент вчителя

Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963

Функції асистента вчителя:
• ОРГАНІЗАЦІЙНА;
• НАВЧАЛЬНО-РОЗВИТКОВА
ТА ВИХОВНА;

• ДІАГНОСТИЧНА;
• ПРОГНОСТИЧНА;
• КОНСУЛЬТАТИВНОКОМУНІКАТИВНА.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 152 «Деякі питання використання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами у 2020 році» затверджений розподіл зазначеної
субвенції між місцевими бюджетами та визначені особливості використання коштів
субвенції у 2020 році на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, а саме:

 на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять;
 придбання спеціальних засобів корекції, зокрема для учнів інклюзивних класів
(груп) закладів загальної середньої освіти

Охоплення навчанням дітей з особливими
освітніми потребами
3 учні

2020/2021 н.р.

3 класи

3 учні

2019/2020 н.р.

3 класи

3 учні

2018/2019 н.р.

2 класи

Розподіл дітей в інклюзивних
класах за функціональними
порушеннями
Інтелектуальні
порушення

Порушення
ОРА

2020/2021 н.р.

2 учні (2, 3 клас)

1 учень (1 клас)

2019/2020 н.р.

2 учні (1, 2 клас)

1 учень (9 клас)

2018/2019 н.р.

1 учень (1 клас)

1 учень (8 клас)

Формування нового освітнього
простору для дітей з ООП
Використання субвенції
на надання державної підтримки особам з ООП
(тис.грн.)

2020/2021 н.р.

89

2019/2020 н.р.

119,2

2018/2019 н.р.

30,3

У Законі України “Про освіту” зазначено, що в школах має
застосовуватися універсальний дизайн
Завдяки використанню принципів універсального
дизайну, бар’єри, які є в навчальному процесі в школі
можуть бути зведені до мінімуму. Універсальний
дизайн робить навчальний процес доступним для
всіх, допомагає учням покращувати свої знання,
розкривати здібності, різноманітність стає нормою, а
не чимось особливим, зменшується професійне
вигорання вчителів, школа стає відкритою для всіх і
кожного.
Чи знаєте ви, що таке універсальний дизайн? Щоби перевірити свої знання, пропонуємо
пройти короткий тест за посиланням:

https://nus.org.ua/articles/duzhe-legkyj-test-pro-universalnyj-dyzajn

Застосовування
універсального дизайну
гімназії
Рівноправне використання.
Гнучкість у використанні.
Просте та інтуїтивне використання.
Сприйняття інформації, незалежно від
сенсорних можливостей користувачів.
5. Терпимість до помилок.
6. Низькі фізичні зусилля.
7. Наявність необхідного розміру та
простору.
1.
2.
3.
4.

РІВНОПРАВНЕ ВИКОРИСТАННЯ:
Забезпечення фізичної доступності гімназії (доступні
приміщення, кабінети, спортивні зали, санітарно-гігієнічні
кімнати, зони відпочинку);
Кольоровий дизайн меблів, які враховують потреби всіх дітей.
Забезпечення достатнього часу для виконання завдань учням,
які мають певні порушення.
Створення атмосфери в класі (підтримка всіх учнів; співпраця
з батьками)
ГНУЧКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ:
Організація гнучких робочих місць у класі:
місця для групової, індивідуальної роботи.
Меблі (парти, столи, стільці), які регулюються за висотою.
Альтернативні форми подачі інформації під час уроку та для підготовки
домашніх завдань.
Створення робочого зручного простору для вчителя в класі: розташування
столу, стільця, який регулюються за висотою, розташування монітору під
правильним кутом, освітлення робочого місця тощо.
Гнучка навчальна програма (підготовка матеріалу, форма подачі,
оцінювання тощо).
Забезпечення доступу до ІКТ під час уроку та виконання домашніх
завдань.

ПРОСТЕ ТА ІНТУЇТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ:
Застосування кольорового маркування стін різних
поверхів гімназії.
Використання позначень для кабінетів.
Використання лекційного, інформаційного матеріалу
у форматі, який зрозумілий усім. Надання контенту в
доступних, універсально оформлених форматах.
Організація навчальних місць так, щоби максимально
забезпечити комфорт, покращити сприйняття та
зменшити складність у спілкуванні (наприклад,
розташування столів та стільців колом для деяких
уроків).

СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД
СЕНСОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ:
Альтернативні форми подачі інформації вчителем
(посилання на теоретичний матеріал до уроку,
презентацію, аудіозапис уроку, онлайн-урок).
Надання наочних підказок під час уроків (діаграми,
зображення, ключові поняття тощо).

ТЕРПИМІСТЬ ДО ПОМИЛОК:
Проведення навчання та роз’яснення інформації для учнів, учителів,
щоби надати чіткі інструкції для тієї чи іншої ситуації. Нерідко ненавмисні
помилки виникають тоді, коли учні не мають достатньо знань або
неправильно оцінюють ситуацію.
Врахування можливостей комунікації всіх учнів, наприклад, які мають
різні порушення, для яких українська мова не є рідною, під час
проведення занять, організації дозвілля, загальношкільних заходів.
Використання чітких інструкцій, зрозумілих усім учням, щодо плану
евакуації або інших надзвичайних ситуацій. Використання
альтернативних методів подачі інформації.
Чіткий та зрозумілий для всіх учнів загальний план розташування
кабінетів, приміщень тощо.
Навчальна діяльність має бути спланована так, щоби кожен учень мав
зворотний зв’язок, чому відповідь правильна чи ні.

НИЗЬКІ ФІЗИЧНІ ЗУСИЛЛЯ:
Забезпечення вільного й легкого відкривання дверей у всіх кабінетах.
Проведення навчання відповідних фахівців щодо супроводу та допомоги учням з інвалідністю.
Забезпечення використання обладнання кожним учнем, вчителем.
Цифрові навчальні ресурси спроєктовані так, щоби звести до мінімуму навантаження на учня,
вчителя, яке може бути фізичним або розумовим.

НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНОГО РОЗМІРУ ТА ПРОСТОРУ:
Забезпечення відповідного простору в кабінетах: розташування парт, стільців,
наочних матеріалів.
Наявність туалетної кімнати для осіб з інвалідність із
використанням символу – міжнародний знак доступності.
Наявність біля гімназії місць для паркування велосипедів, стоянки для
шкільного автобусу.
Наявність зон відпочинку, вільного простору для учнів, зокрема і для тих, які
мають емоційні, поведінкові порушення й потребують додаткового простору та
засобів щоби відчувати себе комфортно.
Використання різних ресурсів для роботи в різних цифрових середовищах
(наприклад, смартфони, настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети та ін.) і поза
цифровим середовищем (наприклад, завантажуються та видруковуються).

Проблеми, що виникають під час застосування універсального
дизайну та організації інклюзивного навчання і потребують
вирішення:
архітектурна недоступність частини приміщень (2-й поверх гімназії)
для осіб з порушенням ОРА;
подальша робота з батьківською спільнотою щодо формування
толерантності, зміни ставлення до альтернативних можливостей
отримання освіти їхніми дітьми та залучення до цього відповідних
фахівців;
зміна ставлення суспільства до сучасних підходів в оцінці
можливостей дітей, їх особливостей та власного потенціалу.

