ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ВИКОНАЛА ВОРОБЕЙ СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

Інклюзивна освіта –
це освітня технологія, яка
передбачає навчання і виховання дітей з особливими
потребами у звичайному освітньому закладі, де створені
відповідні умови для забезпечення максимальної
ефективності навчального процесу.

Інклюзивний навчальний заклад – це заклад освіти,
який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему
освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та
плани, фізичне середовище, методи та форми навчання,
використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків,
співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг
відповідно до різних освітніх потреб, створює позитивний
клімат в шкільному середовищі.

НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розвиток інклюзивної культури
1) створення спільноти;
2) розвиток інклюзивних цінностей.

Діти з особливими потребами

Дітиінваліди

Діти з
незначними
порушеннями
здоров’я

Діти з
соціальними
проблемами

Обдаровані
діти

СТРУКТУРА ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ
батьки

психолог

вчитель
асистент
вчителя

соціальний
педагог

Діти з особливостями
у розвитку

керівники
гуртків,
секцій

дефектолог

логопед

реабілітолог

лікарі

Командний
підхід
Задоволення
індивідуальних
потреб дітей

Співпраця з
батьками

Створення
сприятливої
атмосфери в
дитячому
колективі

ЧИННИКИ, ЯКІ
СПРИЯЮТЬ
УСПІШНОМУ
ВПРОВАДЖЕННЮ
ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1) Протокол ПМПК (направлення/рекомендації).
2) Заява від батьків про зарахування дитини в клас з інклюзивним навчанням.
3) Накази (про організацію навчання за інклюзивною формою, за результатами
вивчення, в кінці навчального року).
4) Накази (про створення консультаційно-педагогічної групи, психологопедагогічної команди).
5) Угоди про співпрацю зі спеціалістами ЗЗСО, ПМПК щодо залучення фахівців
для реалізації корекційно-розвиткової складової.
6) Індивідуальна програма розвитку.
7) Індивідуальний навчальний план учня. Типовий навчальний план СЗОШ
(додатки по нозологіям). Типовий навчальний план гімазії.

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
8) Типові навчальні програми ЗЗСО. Індивідуальна навчальна програма.
Програми спеціальних навчальних закладів.
9) Розклад уроків і додаткових корекційних послуг.
10) Календарно-тематичне планування адаптоване до індивідуального навчального
плану.
11) Індивідуальні плани корекційно-розвивальної роботи спеціалістів.
12) Класний журнал обліку відвідування.
13) Журнал обліку годин корекційно-розвиткового блоку.
14) Журнал обліку роботи асистента вчителя.
15) Щоденник спостережень.
16) Робочі зошити, в т. ч. корекційної роботи.
17) Включення учнів у позанавчальні заходи в ІПР (в портфоліо).

Термін
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року
Травень
ТравеньСерпень

Травень,
серпень
Вересень
Вересень

Зміст управлінської дії
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу.
Проходження курсів, навчальних тренінгів.

Забезпечення необхідної матеріально-технічної бази.
Організація роботи з обласною, районною ПМПК.

Укладання угод про методичну співпрацю зі
спецінтернатами.
Організація роботи з дошкільними навчальними
закладами.

Діагностичне дослідження готовності вчителів,
корекційних педагогів до роботи з дітьми з ООП.
Організація класів з інклюзивною формою навчання
(вивчення запиту).

Відповідальний
Директор
Адміністрація гімназії

Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР,
вчителі початкових класів,
практичний психолог
Практичний психолог

Заступник директора з НВР

Видання наказу про відкриття класу з інклюзивною
формою навчання.
Складання та затвердження індивідуальних навчальних Заступник директора з НВР
планів.
Зарахування учнів з ООП до класу з інклюзивною
Директор
формою навчання. Видання наказів про розподіл годин
колекційного навчання.
Розробка календарно-тематичного плану з предметів та Заступник директор з НВР,
корекційно-розвивальних занять на І семестр.
вчителі початкових класів,
корекційні педагоги

ЦИКЛОГРАМА
УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ

Термін
Вересень
Вересень

Жовтень

Грудень,
січень
Грудень,
січень

Січень

Січень
Лютий
Березень
Травень

Зміст управлінської дії
Розробка та затвердження розкладу корекційних занять на І
семестр
Складання індивідуальних програм розвитку

Відповідальний
Заступник директора з НВР

Проміжний моніторинг досягнень учнів з ООП

Заступник директора з НВР,
корекційні педагоги

Онлайн-анкетування батьківської громадськості щодо
інклюзивної освіти

Заступник директора з НВР,
вчителі початкових класів,
корекційні педагоги, батьки
учнів з ООП

Довідка
Комплексний аналіз результатів корекційної роботи з учнями Заступник директора з НВР,
з ООП за І семестр
вчителі початкових класів,
корекційні педагоги
Корекція індивідуальних програм розвитку (за потребою)
Розробка календарно-тематичного плану з предметів та
корекційно-розвивальних занять на ІІ семестр

Заступник директора з НВР,
вчителі початкових класів,
корекційні педагоги, батьки
учнів з ООП
Заступник директора з НВР,
вчителі початкових класів,
корекційні педагоги

Розробка та затвердження розкладу корекційних занять на ІІ Заступник директора з НВР
семестр
Підготовка документів до проходження обласної психолого- Практичний психолог, клані
медико-педагогічної консультації (за потребою)
керівники
Проміжний моніторинг досягнень учнів з ООП

Заступник директора з НВР,
корекційні педагоги
Довідка
Комплексний аналіз результатів корекційної роботи з учнями Заступник директора з НВР,
вчителі початкових класів,
з ООП за навчальний рік
корекційні педагоги, батьки
учнів з ООП
Звіт

ЦИКЛОГРАМА
УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ

ВИСНОВОК
1. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення
основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає
навчання в умовах звичайного навчального закладу.
2. Інклюзивні навчальні заклади мають забезпечити інклюзивний підхід, який полягає у створенні
умов однакового доступу до освіти всіх учнів.
3. Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, полягає в тому, що школи
мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних,
соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей.

ТРЕБА ЛЮБИТИ ТЕ, ЩО РОБИШ, І ЙТИ ВПЕРЕД КРОК ЗА КРОКОМ
І. П. ПАВЛОВ

