
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 



ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ВІДКРИТИ 
ІНКЛЮЗИВНУ ГРУПУ ?

постановою КМУ від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку
організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»;

листом МОНУ від 25.06.2020 №1/9-348 «Щодо створення інклюзивного
освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»;

листом МОНУ від 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності
закладів дошкільної освіти у 2020/2021 н. р.».

 Питання організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти 
регламентується:



ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ВІДКРИТИ 
ІНКЛЮЗИВНИЙ КЛАС?

 Питання організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої 
освіти регламентується:

статтями 6, 9, 10, 26, 31, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

постановою КМУ від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами);

постановою КМУ від 09.08.2017 №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах»;

наказом МОНУ від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та
дошкільної освіти».



ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ВІДКРИТИ 
ІНКЛЮЗИВНУ ГРУПУ ?

 Питання організації інклюзивного навчання у закладах освіти регламентується:

• постановою КМУ від 21.08.2019 №779 «Про організацію інклюзивного навчання в
закладах позашкільної освіти»;

• наказом МОНУ від 11.08.2004 №651 «Про затвердження Положення про порядок
організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах»;

У закладах позашкільної 
освіти:

• постановою КМУ від 10.07.2019 №635 «Про затвердження Порядку організації
інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»;

У закладах вищої 
освіти:

• постановою КМУ від 10.07.2019 №636 «Про затвердження Порядку організації
інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

У закладах професійної 
(професійно-технічної) 

освіти:



ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕДБАЧАЄ:

 створення інклюзивного освітнього середовища;

 застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;

 приведення території закладу вищої освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних
будівельних норм, стандартів та правил. У разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів вищої освіти
неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з
урахуванням універсального дизайну;

 забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації державної та комунальної форми власності необхідними спеціальними засобами корекції
психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, затвердженим МОН;

 забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями
для організації навчального процесу;

 забезпечення в разі необхідності розумного пристосування;

 застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами
методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту
Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;

 забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат 
та інші).



 Керівник закладу вищої освіти на підставі письмового звернення здобувача освіти з
особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних
представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю
(за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих
освітніх потреб, утворює інклюзивну групу (наприклад, висновку про комплексну
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається
інклюзивно-ресурсним центром).

 Утворення інклюзивної групи в закладі вищої освіти та припинення її діяльності
здійснюється відповідно до наказу керівника закладу вищої освіти.

 Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в одній
групі визначається виходячи з індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної
діяльності таких здобувачів освіти, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (ЗФПО) 
ВІДКРИТИ ІНКЛЮЗИВНУ ГРУПУ ?



ЧИ Є КОМП'ЮТЕРНІ ВЕРСІЇ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК З ШВИДКИМ 
ОБРОБЛЕННЯМ ДАНИХ І ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ 

МОН?

Методичні рекомендації «Застосування діагностичних мінімумів у діяльності 
працівників психологічної служби» (за заг. редакцією В.Г. Панка)
• методичні засади психодіагностичної роботи працівників психологичної служби; 

• особливості діагностичної діяльності фахівців у закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти та 
педагогічними працівниками; 

• перелік діагностичних методик для застосування з різними цільовими аудиторіями.

Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної 
служби у системі освіти України. Матеріали з питань психодіагностичної
роботи на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Автоматизована система з онлайн діагностиками Я-ПСИХОЛОГ:

• великий перелік тестів та діагностик, які затверджені МОН;

• список тестів та діагностик постійно доповнюється;

• створення особистого кабінету психолога.
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ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ «КОЛО СІМ’Ї» У СПІВПРАЦІ З УКРАЇНО-ШВЕЙЦАРСЬКИМ ПРОЕКТОМ «ПСИХІЧНЕ 
ЗДОРОВ’Я ДЛЯ УКРАЇНИ», ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ ШВЕЙЦАРІЇ ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ, ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ОРГАНІЗУВАВ ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ВЕБІНАРІВ ДЛЯ ОСВІТЯН

СУЧАСНІ СТАНДАРТИ 
ІНКЛЮЗИВНОГО СУПРОВОДУ 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

АВА-ТЕРАПІЯ: МОДЕЛЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОВЕДІНКОВОГО 
КЕРІВНИЦТВА У РОБОТІ З 

ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ У
РОЗВИТКУ



*ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!*


