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Інклюзивне (інтегроване) 
навчаннявдошкільнихнавчальнихзакладахвимагаєстворенняспеціальнихумовзме

тоюзабезпеченнявиконаннякорекційно-розвитковоготанавчально-
виховногопроцесівдітейзособливимипотребами. 
Інклюзивне (інтегроване) 
навчаннятавихованняможебутизапровадженодлянаступнихкатегорійдітей: 
·звадамиінтелектуальногорозвитку, 
·ззатримкоюпсихічногорозвитку, 
·зтяжкимивадамимовлення, 
·зпорушеннямизору, 
·зпорушеннямислуху, 
·зпорушеннямифункційопорно-руховогоапарату, 
·земоційно-вольовимипорушеннямитааутичнимспектром. 
Головноюметоюінклюзивного (інтегрованого) 
навчанняєреалізаціяправадітейзособливостямипсихофізичногорозвиткунаотрим

анняосвітиувідповідностізїхможливостямиіздібностямизамісцемпроживання, 
їхсоціальнаадаптаціятаінтеграціявсуспільство, 
підвищенніролісім’їувихованніірозвиткудитини. 
Головнимизавданнямиінклюзивного (інтегрованого) 
навчаннятавихованнядітейвдошкільнихнавчальнихзакладахє: 
1. Забезпеченняобов’язковоїдошкільноїосвітидітейстаршогодошкільноговіку 
(ЗаконУкраїни "Продошкільнуосвіту" (2628-14), 
ВідомостіВерховноїРадиУкраїни, 2001 р., N 49, ст. 259) таЗаконУкраїнивід 
06.07.2010 № 2442-VI 
Провнесеннязміндозаконодавчихактівзпитаньзагальноїсередньоїтадошкільноїос

вітищодоорганізаціїнавчально-виховногопроцесу) 
увідповідностізпрограмовимивимогамидонавчаннядошкільниківзвадамипсихофі

зичногорозвитку. 
2. 
Розвитокпотенційнихможливостейдітейзособливостямипсихофізичногорозвитк

увспільнійдіяльностіізздоровимиоднолітками. 
3. Організаціяпсихолого-
педагогічногосупроводудітейзособливостямиврозвиткувдошкільнихнавчальних

закладах. 
4. Реалізаціякорекційно-розвитковогонавчання, 
направленогонавиправленняабопослабленнянаявнихудітейфізичнихта (або) 
психічнихпорушень, якізаважаютьїхуспішномунавчаннюірозвитку. 



5. Створенняадаптивно-освітньогопростору, 
якийзадовольнитьосвітніпотребидитинизособливостямипсихофізичногорозвитк

у. 
6. Формуванняжиттєво-
важливогодосвідуіцілеспрямованогорозвиткукогнітивних, мовленнєвих, 
моторних, соціальнихфункційудітей, 
якідозволятьзнизитизалежністьдитинивідсторонньоїдопомогитапідвищитисоціа

льнуадаптацію. 
7. 
Формуванняусуспільствіпозитивногоставленнядодітейзособливостямипсихофіз

ичногорозвитку, 
створенняпсихологічнокомфортногосередовищавосвітнійустанові. 
8. Попередженнявиникненнятаподолання (занаявністю) вторинних, 
третиннихпорушеньфізичногота (або) 
психічногорозвиткуудітейзособливимипотребами. 
9. Наданняконсультативноїдопомогисім’ям, 
яківиховуютьдітейзособливостямипсихофізичногорозвитку, 
залученнязаконнихпредставниківдопроцесунавчаннятавихованнядитини, 
формуванняунихадекватноговідношеннядоособливостейїїрозвитку, 
напрацюванняоптимальнихваріантівсімейноговиховання. 
Організаціяосвітньогопроцесувумовахінклюзивного (інтегрованого) 
навчанняівихованняобумовлюєствореннявдошкільнихнавчальнихзакладахнасту

пнихспеціальнихумов: 
1.Створеннякорекційно-розвиткового, предметно-
просторовоготасоціальногосередовищазметоюстимулюванняемоційного, 
сенсорного, 
моторногоікогнітивногорозвиткудітейзособливостямипсихофізичногорозвиткуу

відповідностідоїхпотреб. 
2.Створенняоптимальногонавчальногосередовища, 
відповіднодоможливостейдітейзособливостямипсихофізичногорозвитку, 
щодосягаєтьсязабезпеченнямдошкільнихнавчальнихзакладіввідповідниминавча

льно-розвитковимивиданнями, іграшками, іграми, комп’ютерноютехнікою, 
аудіо-відеоапаратурою, індивідуальнимизасобаминавчання, 
необхіднимидидактичнимизасобами. 
3.Організаціясоціальноївзаємодіїміжздоровимидітьмитадітьмизособливостямип
сихофізичногорозвитку, направленоїнагармонізаціюдитячихвзаємовідносин. 
4.Наданнякорекційно-
педагогічноїдопомогидітямзособливостямипсихофізичногорозвитку, 
направленоїнавиправленняабоподоланняфізичнихта (або) психічнихпорушень. 
5.Створенняпозитивноїмотиваціїсліпихдітейдонавчаннянаосновірельєфно-
крапковоїсистемиБрайля, 



навчанняслабозорихзвикористаннямрельєфнихмалюнків, навчальнихпосібників, 
виданихзбільшенимшрифтом, 
звикористаннямтифлотехнічнихзасобівіспеціальногообладнання. 
6. 
Навчанняглухихіслабочуючихдітейзвикористаннямзвукопідсилюючоїапаратури

татехнічнихзасобів, 
якізабезпечуютьпередачунавчальногоматеріалунавізуальнійоснові. 
7.Створеннябезбар’єрногосередовищадлянавчаннядітейзпорушеннямипсихофіз
ичногорозвитку. 
8.Наявністькабінетуучителя-дефектологазналежнимзмістовимнаповненням. 
ВідкриттявДНЗгрупизінклюзивноюформоюнавчанняівихованнявідбуваєтьсязаза

явоюбатьків (законнихпредставників) наосновівисновкуПМПК. 
Рішенняпроутвореннягрупзінклюзивнимнавчаннямприймаєтьсякерівникомдошк

ільногонавчальногозакладузурахуваннямосвітніхзапитівнаселення. 
Всилутого, щонаданиймоментвУкраїнівідсутнянормативно-
правовабазащодоінклюзивногонавчаннявДНЗ, 
привідкриттігрупзінклюзивноюформоюнавчаннярекомендуємодотримуватись: 
1. НаказМіністерствоосвітиінауки, молодітаспортуУкраїнивід 04.11.2010 
№1055. 
ПрозатвердженняТиповихштатнихнормативівдошкільнихнавчальнихзакладів. 
2. НаказМіністерстваосвітиінаукиУкраїни№ 128 від 20.02.2002 
«ПрозатвердженняНормативівнаповнюваностігрупдошкільнихнавчальнихзаклад
ів (ясел-садків) компенсуючоготипу, класівспеціальнихзагальноосвітніхшкіл 
(шкіл-інтернатів), 
групподовженогодняівиховнихгрупзагальноосвітніхнавчальнихзакладівусіхтипі

втаПорядкуподілукласівнагрупипрививченніокремихпредметівузагальноосвітні

хнавчальнихзакладах»( Іззмінами, внесенимизгіднозНаказомМіністерстваосвіти 
N 572 від 09.10.2002 ). 
3. ПостановаКабінетуміністрівУкраїнивід 13 квітня 2011р. №629 
ПрозатвердженняДержавноїцільовоїсоціальноїпрограмирозвиткудошкільноїосві

тинаперіоддо 2017 року, 
основнимизавданнямиякоїєзабезпеченняконституційнихправідержавнихгаранті

йщододоступностітабезоплатностіздобуттядошкільноїосвітиудержавнихтакому

нальнихдошкільнихнавчальнихзакладахдосягаєтьсяшляхомзабезпеченняфункці

онуваннятарозвиткумережідошкільнихнавчальнихзакладіврізнихтипівіформвлас

ності; 
створенняумовдляобов'язковогоздобуттядошкільноїосвітидітьмип'ятирічноговік
у… 

4. ПостановаКабінетуміністрівУкраїнивід 15 серпня 2011 р. 
№872ПрозатвердженняПорядкуорганізаціїінклюзивногонавчанняузагальноосві
тніхнавчальнихзакладах. 



Учасникаминавчально-виховногопроцесуєпедагогічніпрацівники (вчителі-
дефектологи, вихователі, практичніпсихологи, музичнікерівники, 
реабілітологи), 
помічникивихователятаіншіпрацівникидошкільногонавчальногозакладу, 
дітитаїхзаконніпредставники. 
Восновіспівпраціучасниківнавчальногопроцесупокладенопринципидемократиза

ціїігуманізаціїнавчаннятавиховання. 
Педагогічніпрацівникидошкільногонавчальногозакладуповиннімативідповіднуп

рофесійно-педагогічнупідготовку. 
Діяльністьпомічниківвихователівтаіншихспівробітниківзакладумаєбутиспрямов

анонанаданнядопомогиворганізаціїкорекційно-розвитковоготанавчально-
виховногопроцесів. 
Врамкахвиконанняфункціональнихобов’язківвчитель-дефектолог (логопед): 
сприяєствореннювнавчальномузакладікорекційно-
розвитковогосередовищадлядітейзособливостямипсихофізичногорозвитку, 
шляхоморганізаціїякісноївзаємодіївроботіпедагогічнихпрацівників (вихователя, 
практичногопсихолога, музичногокерівникатощо), 
іншихспівробітниківзакладутазаконнихпредставниківдітейзметоюмаксимально

можливоїсоціалізаціїдітейзособливостямипсихофізичногорозвитку; 
організовуєтазмістовнонаповнюєпроцеснавчально-
виховноїроботитакорекціїіндивідуальнихпорушеньрозвиткудітейзособливостям

ипсихофізичногорозвитку; 
проводитьзаняттязвихованцямигрупиінклюзивного (інтегрованого) навчання, 
уякихнаявніособливостіпсихофізичногорозвиткузаспеціальноюкорекційно-
розвитковоюпрограмою; 
створюєатмосферуемоційногокомфортузметоюзбереженняпсихічноготафізично

гоздоров’ядітей; 
консультуєпедагогічнихпрацівниківзпитаньіндивідуалізаціїпроцесунавчаннятав

ихованнядітейзособливостямипсихофізичногорозвиткутощо. 
Врамкахвиконанняфункціональнихобов’язківвиховательгрупизінклюзивним 
(інтегрованим) навчаннямтавихованням: 
організовуєнавчально-
виховнийпроцесзурахуваннямособливостейрозвиткудітейзпорушеннямпсихофіз

ичногорозвитку; 
погоджуєнавчальнудіяльністьповідношеннюдодітейзособливостямипсихофізич

ногорозвиткузвчителем-дефектологом; 
дотримуєтьсяпрофесійноїетики, нерозповсюджуєвідомості, 
отриманіпідчасдіагностичної, консультативноїроботи; 
створюєатмосферуемоційногокомфортувгрупізметоюзбереженняфізичного, 
психічногоздоров’ядітейтощо. 
Врамкахвиконанняфункціональнихобов’язківпрактичнийпсихолог: 



виконуєпсихологічнеобстеженнядітейзособливостямипсихофізичногорозвиткуз

метоювиявленняїхсоціального, когнітивноготапсихічногорозвитку; 
попереджуєвиникненнядезадаптаціїдітейзособливостямипсихофізичногорозвитк

у; 
проводитьроботузгармонізаціїміжособистіснихвідносиндітейзособливостямипс

ихофізичногорозвиткутаїхзвичайнимиоднолітками; 
розробляєконкретнірекомендаціїпедагогічнимпрацівникам, 
законнимпредставникамщодонаданнядопомогизпитаньрозвитку, 
навчаннятавихованнядітейзособливостямипсихофізичногорозвитку; 
проводитьрозвитковізаняттяздітьмизособливостямипсихофізичногорозвитку, і, 
занеобхідністю, здітьмивсієїгрупи; 
проводитьроботупоформуваннюнавичоксоціальноївзаємодіїтощо. 
Насучасномуетапівпровадженняінклюзивногонавчаннянеобхідновикористовува

тидосвідінтегративногонавчання, якиймиотрималистаномнасьогоднішнійдень, 
досвідспеціальних (компенсуючих) 
такомбінованоготипудошкільнихнавчальнихзакладів, медико-
реабілітаційнихцентрів, будинківдитинитощо, 
оскількиввищезазначенихустановахнаявнікваліфікованіспеціалісти, 
створеноспеціальніумови, напрацьованометодики, 
щовраховуютьособливостірозвиткудітей. 
Вищезазначенізакладислідрозглядативякостіресурснихцентрів. 
Впровадженняінклюзивноїформинавчаннятавихованнявдошкільнихнавчальнихз

акладах - цекрокназустрічдитині, 
ценовіпідходидонавчаннянетількидітейзособливостямипсихофізичногорозвитку

, алеіпредставниківрізнихетнічнихгруп, статі, віку, 
приналежностідотоїчиіншоїсоціальноїгрупи. Сліднаголосити, 
щонедитинаповиннапідлаштовуватисяпідзагальнусистемунавчанняівиховання, 
асамусистемуповиннобутиспрямованозурахуваннямпотребкожноїокремоїдитин

и. Самепритакомупідходівнавчально-виховномупроцесіперевагиотримуютьвсі, 
анетількиокремігрупи. 
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