Що таке інклюзивне навчання?
Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на
різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних
заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».
Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища, в якому
вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і
повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.
«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до
якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно
орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної
освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).
Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем
проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися
підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і
діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання:




Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.
Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з
загальної системи навчання.
Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.
Основа інклюзивного навчання

Всі учні:







Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.
Мають індивідуальні здібності й особливості.
Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.
Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.
Пізнають скрізь.
Хто такі діти з особливими потребами?
Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які
потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою
покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто
включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для
характеристики дітей з особливими потребами.

Наше бачення інклюзивного навчання
Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах.
Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин.
Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого
предмету.
Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть
розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий
день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів
з тим, щоб вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у
класі.

Переваги інклюзивного навчання.
Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно дозволяє їм:








Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.
Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і
суспільство.
Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади
та їхнього класу.
Залучати батьків в процес навчання і життя школи.
Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і
поважати різні здібності інших.
Створювати дружні стосунки з іншими дітьми
Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення
на більш широкому рівні.

Поради батькам

1. Найважливіше для дітей – це увага їх батьків. Приділяйте більше часу для
спілкування з дитиною. Вислуховуйте її розповіді про школу, запитайте
уточнюючі запитання. І пам’ятайте: те, що здається вам не дуже важливим, для
вашого сина чи доньки може виявитися найбільш хвилюючою подією за весь
день! Якщо дитина побачить ваш інтерес до її справ і турбот, вона обов’язково
відчує вашу підтримку. Слухаючи її уважно, ви зможете зрозуміти, в чому
малюкові потрібна ваша допомога, про що слід поговорити з учителем, що
реально відбувається з дитиною після того, як ви прощаєтесь з нею біля дверей
школи.
2. Зустрічайтеся з учителями, з класом знайомтеся, з навчальною ситуацією і
шкільними правилами,будьте ближчими до школи разом з вашим
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першокласником. Ваше позитивне ставлення до школи і вчителів полегшить
дитині період адаптації.
Помічайте все, навіть найменші досягнення вашої дитини, відзначайте їх,
стимулюючи її впевненість у собі, у своїх силах і можливостях.
Оцінюйте не дитину, а її вчинки і дії.
Не вимагайте занадто багато, особливо в перші місяці навчання.
Пам’ятайте, що школярем стала ваша дитина, а не ви. Підтримуйте
самостійність дитини при виконанні домашніх завдань. Це не означає , що
допомагати йому взагалі не потрібно, однак відразу позначте для себе межі
вашої допомоги і поступово зменшуйте їх.
Будьте уважні до змін настрою дитини, намагайтеся зрозуміти, з чим вони
пов’язані.
Розмовляючи про невдачі, помічайте, що вони тимчасові,підтримуйте
активність дитини в у подоланні різних труднощів. Необхідно зауважити, що
діти, які мають проблеми зі здоров’ям, швидше стомлюються, працездатність їх
знижена, навчальне навантаження для них є занадто важким. Такі діти
потребують особливого підходу та уваги дорослих.

Крім перерахованих вище рекомендацій, їм необхідно в більшій мірі
знизити психологічне навантаження наступними діями:






забезпечте перебування дитини у другій половині дня в домашніх умовах, а не в
групі продовженого дня, з включенням до її режиму денного сну (або просто
пасивного відпочинку);
знаходьте час для щоденних прогулянок дитини на свіжому повітрі, а також
потурбуйтеся про тривалий нічному сон (не менше 10-11 годин);
не скупіться на позитивні почуття по відношенню до таких дітей, вони найбільш
чутливі до любові, поваги, уваги та підтримки дорослих.

Організація інклюзивного та індивідуального
навчання учнів з особливими освітніми
потребами в Запорізькій гімназії №71
У 2018/2019 навчальному році в гімназії створено умови для організації
інклюзивного навчання учня у 8-Б класі.
За індивідуальною формою навчаються 10 учнів гімназії.

Умови для організації інклюзивного навчання дітей
з особливими освітніми потребами
забезпечено безперешкодний доступ до будівлі гімназії дітей з вадами
опорно – рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках
(змонтовано пандус );
- облаштовано доступність безбар’єрного та безперешкодного руху по
прилеглій території (пологі з’їзди, відсутність сходинок );
- обладнано кабінет психологічного розвантаження.

Забезпечення освітнього процесу для організації інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами
- наявність кваліфікованих педагогічних кадрів (психолог, реабілітолог,
помічник вчителя);
- наявність необхідних навчально-методичних і наочно - дидактичних
посібників;
- проведення додаткових занять з лікувальної фізкультури (3 год. на
тиждень) та занять з корекції розвитку (2 год.на тиждень).

Інклюзивно-ресурсний центр по Вознесенівському
району міста Запоріжжя департаменту освіти і
науки Запорізької міської ради

Повна назва центру: Інклюзивно-ресурсний центр по Вознесенівському
району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
Скорочена назва: ІРЦ по Вознесенівському району.
Місцезнаходження ІРЦ по Вознесенівському району:
69057, м. Запоріжжя, вул.Олександра Матросова, буд. 16.
Засновником і власником ІРЦ по Вознесенівському району є територіальна
громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.
Органом управляння ІРЦ по Вознесенівському району є департамент освіти
і науки Запорізької міської ради.
ГРАФІК РОБОТИ
ІРЦ по Вознесенівському району
понеділок - четвер

8.00-17.00
перерва 12.00-12.45

п’ятниця

8.00-15.45
перерва 12.00-12.45

З метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення
рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психологопедагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного
розвитку дитини в ІРЦ проводиться комплексна психолого-педагогічна оцінка
розвитку дитини за умови надання відповідних документів.
Визначення часу та дати проведення комплексної оцінки встановлюється за
попереднім записом по телефону: 095 – 946 - 37 - 64

Документи для визначення особливих
освітніх потреб дитини відповідно до
потенційних можливостей психофізичного
розвитку дитини
- Документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або
законних представників.
- Свідоцтво про народження дитини.
- Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі
інвалідності).
- Форма первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку
дитини» , затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.
- Письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників
дитини; надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини згідно
постанови КМУ від 12.07.2017 №545.
Коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває
дошкільну або загальну середню освіту
- Психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки
та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним
педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу
освіти.
- Зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень
(для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки.
- Документи щодо додаткових обстежень дитини.
Коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася
психолого-педагогічна допомога
- Попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки.
- Висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психологопедагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з
індивідуальною програмою розвитку.
ІРЦ по Вознесенівському району можуть проводити комплексну оцінку за
місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення
комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного
закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або
законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.
(Згідно з Положенням про Інклюзивно-ресурсний центр по Вознесенівському
району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради,затвердженим наказом директора департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради від 25.01.2018 № 26р, розділ 3. «Організація проведення
комплексної оцінки»).

Нормативні документи
Постанова КМУ від 15.11.2017 № 863 "Про внесення змін до
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами"
Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 ''Про внесення змін до
Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах''
Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 ''Про затвердження
Положення про інклюзивно-ресурсний центр''
Освіта дітей з особливими потребами. Нормативно-правова база
Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної
літератури для дітей з особливими освітніми потребами»
Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до
навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми
потребами»
Наказ МОН України від 06.06.2016 №624 «Про внесення змін до
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах»
Лист МОН від 30.08.2016 № 2/1-14-1659-16 “Щодо організації
навчального процесу для учнів з особливими освітніми
потребами з урахуванням змін”
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