
 

Інклюзивне навчання 

 
Створення умов для організації навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

Сьогодні в Україні дуже важливою є проблема освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. У зв’язку з цим більш широкого розвитку 

набуває й інклюзивна освіта, яка передбачає, що діти з особливими освітніми 

потребами відвідують звичайний дитячий садок, школу, навчаються і 

виховуються разом зі своїми ровесниками. Згідно з «Планом заходів щодо 

впровадження інклюзивного навчання в ДНЗ та ЗНЗ на період до 2015 року» у 

районі здійснюється активний пошук і впровадження ефективних шляхів 

соціальної взаємодії дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку  із 

їхніми здоровими однолітками. 

Так, за результатами психолого-медико-педагогічного обстеження, 

кількість дітей, які потребують спеціального навчання збільшується. 

Відповідно до стану здоров’я, можливостей та здібностей для дітей-інвалідів 

дошкільного і шкільного віку організовано адекватні форми навчання згідно 

витягу з протоколу засідання Тернопільської обласної психолого-медико-

педагогічної консультації та заключення дитячої лікарсько-консультативної 

комісії  Гусятинської центральної районної лікарні. Здійснюється 

кваліфікований психолого-педагогічний супровід дітей з  психофізичним 

розвитком, дітей-інвалідів.  

 

ІНКЛЮЗИВНЕ  НАВЧАННЯ

 



Так, у 2010/2011 н. р. індивідуальною формою навчання охоплено 20 

дітей, у 2011/2012 н. р. – 27, у 2012/2013 н. р. – 28. У 2013/2014 н. р.  для 30 

дітей з особливими освітніми потребами організовано такі адекватні форми 

навчання: індивідуальна форма навчання, інклюзивне навчання, корекційне 

навчання та виховання. Для 15 дітей з особливими освітніми потребами 

організовано індивідуальну форму навчання,  для 7 дітей інклюзивне навчання. 

Корекційним навчанням та вихованням було охоплено 8 учнів.  

На 2014/2015 навчальний рік передбачається організувати інклюзивне 

навчання для 3 дітей, індивідуальну  форму для 15  учнів, корекційне навчання 

та виховання для 5 учнів.  

 

Обласний показник в розрізі районів 

 

Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання

в розрізі районів

 
 

Аналіз результатів роботи, динаміки розвитку кожної дитини, 

опитування батьків, педагогів показує, що перші кроки на шляху реалізації 

інклюзивної моделі навчання зумовили значні зрушення в позитивному 

сприйнятті нової системи – включення дітей з особливими освітніми потребами 

в масову школу, дитячий садок. На нашу думку, інклюзивне навчання як 

альтернативна форма здобуття освіти, соціального досвіду, життєвої 

компетенції дітьми з особливими освітніми потребами, може існувати як 

варіативна форма навчання. Але, маємо погодитися й з тим, що сьогодні наше 

суспільство ще не готове до масового впровадження цієї форми навчання з 

різних причин: зокрема, через недостатнє кадрове забезпечення та неготовність 



більшості педагогів до роботи з дітьми, що мають психофізичні порушення, 

недостатнє фінансування та матеріально-технічне забезпечення. Тож на 

сучасному етапі варто активніше ознайомлювати педагогів, батьків з досвідом 

країн, де інклюзивна освіта має широке практичне втілення. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 Н.Р.: 

 

 забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах; 

 

 організація належного функціонування районної ПМПК; 

 

  надавати консультації батькам, які виховують дітей з психофізичними 

порушеннями. 

 
 


