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Передмова 
Питання щодо впровадження інклюзивної освіти стає дедалі актуальнішим, 

адже в Україні, як свідчить статистика, з кожним роком збільшується кількість дітей 
з особливими потребами.  

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобуття її за 
місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими потребами в 
умовах загальноосвітнього закладу. 

Інклюзивна освіта ґрунтується на 8 основних принципах: 
1. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень. 
2. Кожна дитина здатна відчувати і думати. 
3. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим. 
4. Усі діти мають потребу один в одному. 
5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних 

взаємин. 
6. Усі діти потребують підтримки і дружби ровесників. 
7. Для всіх дітей досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони 

можуть робити, ніж у тому, що не можуть. 
8. Різноманітність посилює всі сторони життя дитини. 
Реалізація інклюзивної моделі освіти потребує роз’язання низки завдань: 
- Організувати  навчально-

виховний процес, який би задовольняв 
освітні потреби всіх дітей. 

- Розробити систему надання 
спеціальних освітніх і фахових послуг 
для дітей з особливими освітніми 
потребами.  

- Створити позитивний клімат у 
шкільному середовищі та поза його 
межами. 

Сутністю інклюзивної освіти є навчання учнів з особливими потребами за 
умови пристосування освітнього простору до індивідуальних особливостей 
дітей, надання якісних освітніх послуг таким учням. Навчання зазначеної 
категорії учнів передбачає використання особистісно орієнтованих підходів у 
навчально-виховному процесі, застосування індивідуальних, групових форм 
роботи, враховуючи вплив різних видів розладів і хвороб на процес навчання. 
Пріоритетними напрямами роботи є сприяння соціальному, емоційному та 
когнітивному розвитку кожного з учнів із тим, щоб вони відчували себе 
неповторними, повноцінними учасниками суспільного життя. Іншими словами, 
зміст інклюзії полягає в тому, що система навчання і виховання 
підлаштовується під дитину, а не дитина під систему. 

Інклюзивна школа - 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 
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громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання 
спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює 
позитивний клімат в шкільному середовищі. (Саламанкська декларація. 
Програма дій) 

В основі практики інклюзивного навчання лежить ідея прийняття 
індивідуальності кожного окремого учня, 
отже, навчання має бути організоване таким 
чином, щоб задовольнити особливі потреби 
кожної дитини. Для цього необхідна 
розробка адекватних моделей психолого-
педагогічного супроводу інклюзивної 
освіти. Кожна школа має виробити свою 
модель, оскільки багато залежить від того, 
учні з якими нозологіями навчаються в 

інклюзивних класах.  
Але досвід показав, що існує загальна структура роботи заступника 

директора школи, яка може бути прийнятна для загальноосвітніх закладів. Саме 
така структура з досвіду роботи подається у даній роботі.  
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І. Організація інклюзивного навчання на початку навчального року 
 

Інклюзивне навчання у КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №15» організоване 
з 2013-2014 н.р. з метою реалізації права дітей з особливими освітніми 
потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в 
суспільство, залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі. 

Процесу впровадження інклюзивної освіти передував багаторічний досвід 
роботи з дітьми з особливими потребами, які знаходилися на індивідуальному 
навчанні: 

 

Відповідно учителі мали вже великий досвід роботи з дітьми з особливими 
потребами, особливо з дітьми з порушеннями слуху (близько 40%), учні також, 
спілкуючись з такими дітьми, допомагаючи їм, більше починали 
замислюватися над проблемами, які існують в реальному житті.  

Наприкінці 2012-2013 н.р. було проведено анкетування вчителів, батьків, 
учнів щодо готовності колективу школи до впровадження інклюзії. Результати 
анкетування показали, що весь колектив (90% педагогічного колективу, 87% 
батьківського, 94% учнівського) в основному готовий до впровадження нової 
форми навчання. 

З  2013-2014 н.р. освітні послуги у школі надаються дітям з особливими 
освітніми потребами, крім індивідуальної форми навчання вдома,  у класах з 
інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих методів 

навчання та з 
урахуванням 

індивідуальних 
особливостей 
навчально-
пізнавальної 

діяльності таких 
дітей.  
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Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами у школі створюються умови для:  

• забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-
дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання 
(обмін досвідом, навчально-методична література зі спеціалізованого ДНЗ №28, 
НРЦ). 

• забезпечення відповідними 
педагогічними кадрами (асистенти 
вчителя з досвідом роботи зі 
слабочуючими учнями, учитель-
логопед, сурдопедагоги, психолог). 

Рішення про утворення класів з 
інклюзивним навчанням приймається 
директором школи відповідно до заяв 
батьків, висновку психолого-медико-
педагогічної консультації,  за погодженням з управлінням освіти Луцької 
міської ради. 

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу 
наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становили:  

у 2013-14 н.р.: 1-Г клас – 21 учень, 5-В клас – 21 учень, у них по 2 дитині зі 
складними вадами розвитку: вадами слуху (3-4 ст. туговухості). У класах по 1 
учню - інклюзія та 1 – на індивідуальній формі навчання; 

2у 2014-2015 н.р.: 1-Г клас – 17 учнів (з них 2 – діти з вадами слуху),   1-Д 
клас – 14 учнів (2 учнів на інклюзивному навчанні, з різними нозологіями), 2-Г 
клас – 23 учні (1 – інклюзивне навчання (вади слуху), 1 – індивідуальне), 6-В – 
21 дитина (1 – інклюзивне навчання (вади слуху), 1 – індивідуальне). 

Створено консультативно-педагогічну групу для організації психолого-
педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей (тематику засідань на 
2014-2015 н.р. див. у додатку № 9). 

У школі здійснюється психолого-
педагогічне супроводження дітей з 
особливими освітніми потребами 
працівниками психологічної служби 
(практичним психологом, соціальним 
педагогом) та відповідними 
педагогічними працівниками. 
Проведено вивчення індивідуально-
психологічних особливостей дітей 
інклюзивних класів (статус дитини в 
класі, вади особистості розвитку); 
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вивчення пізнавальних процесів учнів; вивчення адаптації дітей до навчання у 5 
класі;  вивчення готовності до навчання дітей в школі (1 клас). 

Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими 
навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, 
рекомендованими МОН України для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням 
здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього 
навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів 
загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності дітей з особливими освітніми 
потребами. 

На основі зазначеного робочого 
навчального плану розроблено 
індивідуальний навчальний план для 
дітей з особливими освітніми потребами 
з урахуванням висновку психолого-
медико-педагогічної консультації. В 
індивідуальному навчальному плані 

передбачено наказами «Про організацію 
корекційного навчання для дітей в 
інклюзивних класах» 6 - 8 годин на 
тиждень для проведення корекційно-
розвиткових занять з кожним із учнів з 
особливим и потребами відповідно до 
рекомендацій ПМПК. 

Такі години враховуються під час 
визначення гранично допустимого 
тижневого навчального навантаження дітей 
з особливими освітніми потребами. 

Розклад уроків для дітей з особливими 
освітніми потребами складено з 
урахуванням індивідуальних особливостей 
їх навчально-пізнавальної діяльності, 
динаміки розумової працездатності 
протягом дня і тижня та з дотриманням 
санітарно-гігієнічних вимог. 

 Відповідно до висновку психолого-
медико-педагогічної консультації та за 
згодою батьків для дітей з особливими 
освітніми потребами створено 
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індивідуальну програма розвитку (ІПР), яка переглядається кожної чверті з 
метою її коригування за потребою. 

Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу 
забезпечують асистенти вчителя, які беруть участь у розробленні та виконанні 
індивідуальних навчальних планів та програм, адаптують навчальні матеріали з 
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 
дітей з особливими освітніми потребами. 

Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та 
позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, 
віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану 
здоров'я. 

Для практичної роботи у школі розроблено Циклограму з організації 
інклюзивного навчання заступника директора школи з навчально-виховної 
роботи: 

Циклограма з організації інклюзивного навчання 

заступника директора школи з навчально-виховної роботи 

Місяць Захід Зразки 
документів 

Відпові-
дальний 

Серпень 
3 
тиждень 

Аналіз нормативної документації  Додаток 1 ЗНВР 

Серпень 
3 
тиждень 

Аналіз заяв батьків на організацію 
інклюзивного навчання 

Додаток 2  Секретар, 
ЗДНВР 

Серпень 
3-4 
тиждень 

Збір Витягів з протоколу ПМПК, копій 
довідок про інвалідність. 

 Кл. кер,  
ЗДНВР 

Серпень 
3-4 

Подача в міське управління освіти 
інформації про кількість класів 

Додаток 3  ЗДНВР 
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тиждень 
 

інклюзивного навчання, кількість учнів, 
кількість виділених годин для 
корекційної роботи (згідно з довідками 
ПМПК) 

Серпень 
3-4 
тиждень 
 

Аналів кадрового забезпечення: за 
необхідності – подання  в Управління 
освіти про введення  ставки (0,5 ставки) 
посади асистента вчителя. 

 ЗДНВР 

Серпень 
3-4 
тиждень 

Затвердження Робочого навчального 
плану (у тому числі для інклюзивного 
навчання в окремій колонці). 

Додаток 4 Директор, 
ЗДНВР 

Серпень 
3-4 
тиждень 

Укладання договорів про співпрацю із 
спеціальними НЗ. 

Додаток5 
Додаток 6 

Директор, 
ЗДНВР 

4 
тиждень 

Наказ на організацію інклюзивного 
навчання в закладі на виконання наказу 
управління освіти.  
Додаток 1. Список  учнів з особливими 
потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах. 
Додаток 2. Посадова інструкція 
асистента вчителя. 

Додаток 7 
 

 
ЗДНВР 

4 
тиждень 

Наказ «Про створення консультативно-
педагогічної  групи з питань 
інклюзивної освіти дітей з особливими 
потребами»  
Додаток 1. Склад консультативно-
педагогічної групи. 
Додаток 2. Положення 
 про консультативно-педагогічну групу  

Додаток 8 ЗДНВР 

4 
тиждень 

Тематика засідань консультативно-
педагогічної групи з питань інклюзивної 
освіти дітей з особливими потребами 

Додаток 9 ЗДНВР, 
члени КП 
групи 

4 
тиждень 

Накази про організацію  
корекційно-розвиткових годин 
у класах (окремо з кожною дитиною) 

Додаток 
10 

ЗДНВР 

4 
тиждень 

Розподіл годин корекційно-розвиткових 
годин  для учнів, які навчаються в 
інклюзивних класах   

Додаток 
11 

ЗДНВР 

4 
тиждень 

Наказ про організацію роботи 
методичного об’єднання з інклюзивного 
навчання 
(зі списком вчителів, які працюють у 
класах  з інклюзивною формою 

 ЗДНВР 



12 

 

навчання) 
4 
тиждень 

1 засідання консультаційно-педагогічної 
групи з питань інклюзивної освіти 

Додаток 
12 

ЗДНВР 

4 
тиждень 

Затвердження індивідуальних 
навчальних планів для дітей з 
особливими освітніми потребами (мати 
для порівняння типові навчальні плани) 

Додаток 
13 

Директор, 
ЗДНВР 

Вересень 
1 
тиждень 

Затвердження розкладу корекційних 
занять та роботи асистентів учителя для 
учнів, які навчаються в інклюзивних 
класах (за узгодженням із батьками) 

Додаток 
14 

ЗДНВР 

1 
тиждень 

Затвердження програм корекційно-
розвиткових занять та календарно-
тематичного планування спеціалістів на 
І семестр. 

Додатки19 
20, 21 

Директор, 
ЗДНВР 

 2 засідання консультаційно-педагогічної 
групи з питань інклюзивної освіти, 
затвердження індивідуальної програми 
супроводу дитини з особливими 
потребами  

Додаток 
15 

Директор, 
ЗДНВР 

 Контроль організації психолого-
педагогічного спостереження, 
психодіагностики.  

Додаток 
16 
 

Директор, 
ЗДНВР 

 Програма  психолого-педагогічного 
дослідження дитини  з вадами  розвитку 

Додаток 
17 

Кл. кер., 
психолог 

2 
тиждень 

Контроль заведених журналів (для 
корекційно-розвиткових занять, 
журналів обліку роботи асистентів 
учителя) 

 ЗДНВР 

4 
тиждень 

Відвідування уроків в інклюзивних 
класах 

 Директор, 
ЗДНВР 

Жовтень 
4 
тиждень 

3 засідання консультаційно-педагогічної 
групи з питань інклюзивної освіти 

 ЗДНВР 

Жовтень  
4 тиждень 

Контроль ведення журналів  ЗДНВР 

Листопад Відвідування уроків в інклюзивних 
класах, корекційних занять з учнями 

 Директор, 
ЗДНВР 

Січень 
2 
тиждень 

4 засідання консультаційно-педагогічної 
групи з питань інклюзивної освіти 

 ЗДНВР 
члени 
ПК 
групи 

Січень 
2-3 

Затвердження календарно-тематичного 
планування спеціалістів на ІІ семестр. 

 Директор, 
ЗДНВР 
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тиждень 
Березень 
4 
тиждень 

5 засідання консультаційно-педагогічної 
групи з питань інклюзивної освіти,  
Контроль ведення журналів, конспектів 
уроків 

 Директор, 
ЗДНВР 

Квітень 
3 
тиждень  

Аналіз заяв батьків на організацію 
інклюзивного навчання на наступний 
рік (у перші класи) 

Додаток 
17 

Директор, 
ЗДНВР 

Квітень 
3 
тиждень 

Організація проходження ПМПК 
учнями, для яких організоване 
інклюзивне навчання 

 ЗДНВР 

Квітень- 
травень 

Збір довідок ПМПК (для планування на 
наступний н.р.) 

 ЗДНВР 

Квітень  
травень 

Складання робочого навчального плану 
на наступний рік 

 ЗДНВР 

Травень 
3 
тиждень 

Контроль результативності 
інклюзивного навчання (співбесіди) 

 ЗДНВР 

Травень 
4 
тиждень 

6 засідання консультаційно-педагогічної 
групи з питань інклюзивної освіти 

 ЗДНВР 

Червень Наказ «Про підсумки роботи школи  у 
_____________ н.р. щодо впровадження 
інклюзивної освіти» 
 

Додаток 
18 

ЗДНВР 

 
       Школа постійно працює в контакті з науковцями, медичними 

працівниками, соціальними службами, громадськими організаціями. 
На контролі соціальної служби школи був патронаж сімей, в яких 

проживають діти даної категорії. З нагоди відзначення Міжнародного дня 
інвалідів бібліотекарями школи було організовано виставку літератури «Душі 
людської доброта». В рамках проведення акції до дня Святого Миколая була 
проведена учнівська благодійна акція по збору подарунків, м’яких іграшок, 

дитячих книг для дітей – інвалідів. Класні 
керівники та класоводи провели години – 
спілкування «Дивись на нас, як на 
рівних!». 

Протягом року проводилася активна 
робота щодо обміну досвіду з даного 
питання у рамках області, міста. Так, у 
листопаді 2013 року заступник директора 
Гончарова Н.І.. психолог Онищук Г.Г., 
асистент вчителя Денисюк Н.А. відвідали 
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Ковельську ЗОШ №2, логопедом Ємець відвідане ДНЗ № 28 з метою обміну 
досвідом роботи з учнями, що мають вади слуху.  

Досвідом роботи з організації та впровадження інклюзивної освіти 
ділилася заступник директора з н/в роботи Гончарова Н.І на обласному семінарі 
заступників директорів (листопад 2013 р.), міських семінарах психологів 
(листопад, лютий 2014р.)  

 
Обов’язковим напрямком діяльності школи є  просвітницька робота, яка 

ведеться в громаді за місцем розташування закладу.  Важливим при цьому є 
залучення засобів масової інформації, розповсюдження передового 
педагогічного досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребам. Так, у 
вересні 2013 р. Волинським телебаченням був знятий відео сюжет про 
впровадження інклюзивного навчання в школі: 

 На початку 2014-2015 н.р. в рамках Всеукраїнської програми «Урок для 
батьків» Волинським телебаченням було висвітлено другий рік впровадження 
інклюзивної освіти у закладі.  
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2. Організація корекційно - розвиткової роботи в ЗНЗ з інклюзивною 
формою навчання 

У 23 статті Конвенції про права дитини зазначено, що розумово чи фізично 
неповноцінна дитина повинна проводити повноцінне гідне життя в умовах, які 
забезпечили б її гідність, сприяли її упевненості в собі і полегшували б її 
активну участь у житті суспільства. 

Відповідно цього документу для здійснення корекції порушень у 
фізичному та психічному розвитку учнів з особливими освітніми труднощами 
має проводитися відповідна корекційно-педагогічна діяльність, яка є складним 
психофізіологічним і соціально-педагогічним явищем, що охоплює весь 
освітній процес.  

Психолого-педагогічний супровід в інклюзивній освіті розглядається як 
цілісна діяльність групи спеціалістів, командна взаємодія, спрямована на 
створення найбільш сприятливих умов для навчання, виховання, розвитку дітей 
з особливими потребами та забезпечення психологічного комфорту учням. 
Виходячи з даної позиції було створено Структуру психолого-педагогічного 
супроводу дитини з особливими потребами: 

 
 
Таким чином, корекційно - розвиткова робота вирішує специфічні 

завдання, зумовлені особливостями психофізичного розвитку учнів. Ця робота 
потребує впровадження особистісно-зорієнтованих програм навчання, розвитку 
та корекційно спрямованого індивідуального і диференційованого навчання, 
запровадження інтегрованого навчання. 

Корекційно-розвиткова робота спрямована на: 
– розвиток зорового чи слухового сприймання, мовлення, корекцію 

пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок просторового, 
соціально-побутового орієнтування; 
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– розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку учнів шляхом взаємодії 
з навколишнім середовищем на основі знань, умінь і навичок мовленнєвої, 
зокрема, 

комунікативної діяльності і творчості; 
 
– формування компенсаційних 

способів діяльності як важливої 
передумови підготовки дітей з 
особливими освітніми потребами до 
навчання в основній школі; 

– створення передумов для соціальної 
реабілітації та інтеграції, розвиток 
самостійності та життєво важливих 
компетенцій, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку (із 

Постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004р. №848 «Про 
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»). 

Основні напрямки корекційно-педагогічного процесу: 
– корекційний вплив на дитину факторами середовища («терапія 

середовищем»); 
– корекційний напрямок навчального процесу; 
– спеціальний підбір культурно-масових засобів; 
– психогігієна сімейного виховання; 
– корекція окремих сторін психічної діяльності; 
– розвиток процесів мислення; 
– розвиток різних видів мислення; 
– корекція порушень емоційно-вольової сфери; 
– розвиток мовлення; 
– розвиток уявлень про навколишній світ; 
– збагачення словникового запасу; 
– корекція індивідуальних прогалин в знаннях; 
– відновлення позитивних якостей, які одержали незначну девіацію; 
– накопичення навичок моральної поведінки. 
В основі спеціальних методів і прийомів корекційно-педагогічної 

діяльності лежать загальнопедагогічні підходи, які направлені на розвиток 
збереження або відновлення порушених функцій організму, знань чи умінь 
дитини. Це методи вправ, методи переконань, методи прикладу, методи 
стимулювання поведінки і діяльності дітей з відхиленнями в розвитку та 
поведінці. 

Використані діагностики для визначення інтелектуального рівня 
розвитку та соціальної адаптації учнів: 

• Тест тривожності (Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен). 
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• Експрес-діагностика — методика вивчення рівня інтелектуального 
розвитку учнів. 

• Тест шкільної тривожності Філіпса. 
• Готовність дитини до школи: тест Гудинаф-Хар-ріса, тест Керна-Ірасека. 
• Методика Г. Айзенка — EPQ. 
• Експрес-діагностика готовності дитини до школи. 
• Методика «Точність координації рухів». 
• Пам'ять на числа (оцінка механічної пам'яті). 
• Визначення слухової пам'яті. 
• Оцінка вербально-логічного мислення. 
• Пам'ять на образи. 
• Оперативна пам'ять. 
• Інтелектуальна лабільність (здатність дитини до навчання). 
• Тест на міжособистісні відношення. Соціометрія (за методикою 

Киричука). 
Комплексний характер навчально-корекційної роботи вимагає: 
- взаємодії всіх педагогів, які працюють з учнем;  
- психолого-просвітницької та консультативно-методичної роботи з 

сім’єю; 
- правильного, педагогічно виваженого ставлення до хворої дитини, 

усунення шкідливих для дитини впливів; 
- своєчасного надання логопедичної, медико-психологічної допомоги, 

спрямованої на виправлення порушень розвитку. 
Основні завдання процесу навчально-корекційної роботи: 
- допомогти дитині пізнати себе; 
- дати освіту, яка б відповідала її потенційним можливостям;  
- адаптувати до соціального оточення;  
- обрати оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, фізичних 

навантажень; 
- навчити її бачити світ таким, яким його бачать інші.  
Корекційна спрямованість уроку передбачає: 
- уповільненість процесу навчання; 
- простіший, ніж у масовій 

школі, виклад навчального 
матеріалу; 

- надання допомоги в 
диференціюванні зовнішньо 
схожих та відмінних об’єктів, 
явищ, понять; 

- наочний характер 
навчання;  

- предметно-практичний 
характер навчання; 

- залучення більш 
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розвинутих здібностей дитини і подолання загальної недосконалості сенсорної 
та/або інтелектуальної сфери. 

Учитель як суб'єкт корекційно-педагогічної діяльності 
Учитель загальноосвітньої школи повинен бути готовим не тільки до 

професійно-педагогічної діяльності зі звичайними учнями, але й до корекційно-
педагогічної роботи з дітьми, що мають психофізичні особливості. Педагог як 
суб'єкт педагогічної діяльності повинен також уміти управляти розвитком, 
навчанням і вихованням учня, своєчасно і результативно проводити корекцію 
педагогічного впливу на особистість дитини, його поведінку і відношення до 
навчального середовища. 

Найважливіші корекційні вміння учителя, в класі якого діти з 
особливостями психофізичного розвитку: 

– вміння бачити відхилення в розвитку дитини; 
– провести педагогічну діагностику разом з дефектологом і психологом; 
– спрогнозувати шляхи подальшого розвитку дитини з урахуванням 

наявного дефекту; 
– попередити виникнення порушень розвитку вторинних відхилень; 
– визначити загальні і конкретні завдання колекційного навчання і 

виховання;  
– планувати окремі види 

корекційної роботи; 
– враховувати в навчально-

виховному процесі характерні для 
дітей з особливостями 
психофізичного розвитку 
можливості і фактори компенсації, 
використовувати їх в корекційній 
діяльності; 

– відбирати і застосовувати 
необхідні для вирішення корекційних завдань методи, прийоми і засоби 
навчання, виховання, діагностики, корекції, компенсації; 

– створювати корекційні умови виховання, навчання, розвитку і соціальної 
адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку для засвоєння ними 
інтелектуального і морального досвіду в поєднанні з засвоєнням мови і 
мовлення; 

– формувати позитивну мотивацію участі в корекційній роботі у дітей з 
особливостями розвитку і виховувати в них оптимізм, бачення життєвої 
перспективи, відчуття успіху; 

– визначати результативність корекційної роботи на всіх етапах 
педагогічної діяльності; 

– свідомо і критично управляти своєю колекційною діяльністю; 
– працювати в тісному контакті з фахівцями: дефектологом, психологом, 

логопедом, медичними працівниками, а також з батьками. 
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– Корекційна робота повинна бути направлена на 
корекцію всієї особистості. 

– В корекційній роботі поряд з спеціальними 
вправами необхідні вправи на: 

– зміцнення м'язів кисті руки, дрібної моторики 
пальців рук; 

– розвиток орієнтування в просторі; 
– розвиток пам'яті; 
– розвиток мислення; 
– розвиток мовлення. 

Загальні рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами: 
1. Варто створити для роботи спокійну атмосферу:   
– міміка та пантоміміка (жести) відіграють важливу роль в установленні 

контактів; 
– жести мають носити відкритий доброзичливий характер; 
– не слід перехрещувати руки на грудях, ховати їх за спину або у кишені. 
2. Варто намагатися налагодити доброзичливий, партнерський контакт: 
– свою роботу треба 

починати з усмішки; 
– ні в якому разі не можна 

настроюватись на почуття 
жалю або зверхності, тим паче 
нехтувати дитиною - ваше 
обличчя і жести вас видають. 

3. Дитина-інвалід має своє 
психологічне життя: 

– потрібно коректно 
увійти у внутрішній світ 
дитини; 

– треба м'яко зацікавити дитину у грі або іграшці, завданні; 
– варто використовувати дидактичні ігри, роздатковий матеріал, мозаїку, 

конструктор та інше; 
– у процесі гри доцільно включати елементи корекції порушень мовлення; 
– дитина-інвалід піддається впливу страхів більше, ніж здорова: 
– варто повсякчас підбадьорювати дитину; 
– слова «не вмієш», «злякався», «у тебе не вийде» потрібно виключити з  
розмови;   
– варто постійно тримати дитину у полі зору, стежити за її реакціями: 

напруженість, стереотипні рухи, невдоволені репліки мають бути поміченими; 
– слід бути насторожі, якщо дитина голосно сміється, співає, залишаючись 

напруженою; 
– іноді можуть виявлятися сексуальні нахили дитини. 
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Для того щоб корекційна спрямованість навчання дітей з особливостями 
психофізичного розвитку дала позитивні результати, вчитель повинен знати 
наскільки вона ефективна, тобто користовуватися такими критеріями, як: 

– якісне і кількісне полегшення структури дефекту; 
– виправлення недоліків і перехід до скоригованої вади, до позитивних 

можливостей дитини; 
– підвищення рівня актуального розвитку і, як наслідок, збільшення зони 

найближчого розвитку; 
– свідоме користування дітьми набутим досвідом; 
– накопичення і позитивна зміна властивостей особистості. 
Користуючись цими критеріями, вчитель може зробити висновок щодо 

правильності та якості корекційної роботи. Висвітлювати їх можна у 
індивідуальних картках розвитку через певні проміжки часу. Підставою для 
цього стануть результати роботи дефектолога, психолога, логопеда. 

Дидактичними показниками при цьому виступатиме традиційна оцінка 
знань, умінь і навичок. 

Поради вчителям загальноосвітньої школи для успішної роботи з 
дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку 

Вчитель повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками: 
– ознайомитись із анамнезом, мати уявлення про основні види порушень 

психофізичного розвитку дитини; 
– вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини; 
– враховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального 

фізичного розвитку учня; 
– бути добре знайомим з приладами, які використовують учні з 

порушенням зору і слуху,  
перевіряти придатність слухових апаратів, стежити за чистотою окулярів. 

– навчитися визначати, оцінювати і 
створювати навчальне середовище для 
дітей з різними потребами; 

– вивчити основні принципи роботи 
в команді; 

– навчитися спостерігати за дітьми 
та оцінювати їх розвиток під час занять; 

– закінчувати заняття, коли діти 
втомилися чи відволікаються; 

– вміти складати плани 
індивідуальної роботи, оволодівати 
спеціальними методиками відповідно до 

специфічних потреб дітей; 
– створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню 

дружніх стосунків між дітьми; 
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– формувати у дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до 
соціального середовища; 

– ставитися з повагою до 
дітей та їх батьків. 

 
Корекційна робота з 

учнями з порушенням слуху 
(туговухі) 

Загальноосвітній 
навчальний заклад, приймаючи 
дитину з порушеним слухом, 
повинен бути готовий 
розділити відповідальність за 
долю, навчання й виховання 
дитини з його батьками, з 
фахівцями, що рекомендували 
для нього інклюзивне 
навчання, з вчителем-
дефектологом, який здійснює 

корекційну допомогу. 
Рекомендації вчителю, в класі якого є слабочуюча (туговуха) дитина: 
– індивідуальне планування щодо засвоєння тих тем, які викликають 

утруднення в оволодінні навчальним матеріалом; 
– не повертатися спиною до слабочуючого учня під час усних пояснень; 
– контролювати розуміння дитиною завдань, інструкцій, питань учителя та 

відповідей учня; 
– залучати батьків до закріплення нового матеріалу в домашніх умовах; 
– у корекційній роботі 

максимально 
використовувати 
випереджувальний метод 
навчання; 

– частіше заохочувати 
за вірні відповіді; 

– пам'ятати, що такий 
учень повинен сидіти за 
першою партою перед 
столом учителя для слухо-
зорового сприйняття 
мовного матеріалу; 

– вимагати від батьків 
постійного носіння 
дитиною слухового 
апарата. 
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Для підготовки дітей загальноосвітнього класу до спільного навчання з 
дітьми, які мають порушення слуху (туговухими) рекомендується наступне: 

1. Бесіди з дітьми й батьками про незвичайність нового учня (нових) учнів. 
2. Організація спільних ігор під час перерв і після уроків. 
3. Організація спільної діяльності на уроці, після уроків. 
4. Організація взаємодопомоги чуючих слабочуючим. 
5. Частіше заохочування слабочуючих за позитивні вчинки, види 

діяльності. 
6. Відмова від покарань слабочуючих дітей, зауважень у некоректній 

формі. 
У процесі навчання дитини педагогічний колектив класу разом з 

психологом, дефектологом, логопедом проводять діагностику утруднень у 
навчанні за базовими предметами з наступним обговоренням результатів. Всі 
дані про дитину і її успіхи та невдачі у навчанні заносяться у діагностичну 
карту. 
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3. Програмно-методичне забезпечення корекційно-розвиткових занять 

Організація корекційно-розвиткових занять відбувається відповідно до 
наказу на початку навчального року  про організацію корекційно-розвиткових 
годин в інклюзивному класі (з конкретними учнями окремо)  

Зміст корекційних занять спрямований на вирішення специфічних завдань, 
зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується через 
групові та індивідуальні заняття.  

 

                     
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), концепції 

мовної освіти передбачають формування мовної особистості, що володіє даром 
слова – усного і писемного, уміння вільно, комунікативно виправдано 
користуватися мовними засобами під час сприйняття, створення висловлювань 
у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення, тобто забезпечення її 
всебічної мовленнєвої компетенції. 

Оскільки до цього часу не розроблено окремих програм для корекційних 
занять з учнями різних нозологій, вчителі школи розробили окремі програми, 
які було погоджено на шкільній науково-методичній раді та схвалено 
експертною комісією науково-методичної ради міського управління освіти. 
Деякі з даних програм представлено в даному посібнику:   

                                           
1 Програма розвитку слухового сприймання та 
формування вимови для 6 класу (для дітей з вадами 
слуху,  які навчаються в інклюзивних класах) 
 

Укладено 
сурдопедагогом 
Луцької ЗОШ 
№15 
Гуменюк А.М. 

2 ПРОГРАМА з розвитку слухового сприймання 
 та формування вимови  (1-2 класи, для дітей з вадами 
слуху, які навчаються в інклюзивних класах) 
Див. додаток 18 

Укладено 
сурдопедагогом 
Луцької ЗОШ 
№15 
Миронюк Г. А. 

3 ПРОГРАМА 
корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення  
1-х класів (для дітей з вадами слуху,  

Укладено 
логопедом 
Дворак Г. 
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які навчаються в інклюзивних класах) 
Див. додаток 19 

4 ПРОГРАМА 
корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення.  
5-9 класи (для дітей з вадами слуху, які навчаються в 
інклюзивних класах) 
Див. додаток 20 

Укладено 
вчителем-
методистом 
Луцької ЗОШ 
№ 15 
Гончаровою 
Н.І. 
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4. Методичний супровід  інклюзивного навчання 
 

Організація роботи з впровадження інклюзивного навчання потребує 
дуже багато часу та зусиль заступника директора з навчально-виховної роботи, 
тому на допомогу йому за рішенням методичної ради у школі створено в 2014-
2015 н.р. методичне об’єднання вчителів інклюзивного навчання. 

«Учитель повинен усе життя працювати над вдосконаленням», - писав 
В.Сухомлинський. Тому головним завданням методичного об’єднання є 
розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує 
його професійну майстерність як складне соціально – педагогічне явище, що 
згідно з Концепцією 12-річної загальноосвітньої школи визначається «…всією 
структурою особистості вчителя, є синтезом різноманітних його особистісних 
якостей, наукової освіченості, ідейної спрямованості, фахових знань, умінь і 
навичок». 

Уся робота методичного 
об’єднання  вчителів інклюзивних 
класів підпорядкована головній 
меті – допомогти вчителям 
найбільш ефективно використати 
свої знання у роботі з дітьми з 
особливими потребами. 

Методичне об’єднання 
працює над такою проблемною 
темою: «Науково – методичне 
забезпечення формування 
компетентної особистості шляхом 

особистісно – орієнтованого підходу до організації навчально-виховного 
процесу в інклюзивних класах». 

 

Методичне 
об’єднання налічує 
23 учителі, з них 3 
мають звання  
«вчитель – 
методист», 3 – 
«старший вчитель», 3 
– «вища категорія».  
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У 2014 -2015 н.р. було передбачено удосконалення навчально-виховного 
процесу шляхами:  

1) запровадження в життя інструктивно-методичних рекомендацій МОН 
України щодо впровадження інклюзивного навчання; 

2) вивчення психологічних особливостей розвитку дітей з порушенням 
слуху, що є запорукою успішної роботи вчителів з такою категорією учнів; 

3) посилення індивідуальної роботи з учнями щодо підвищення рівня 
грамотності; 

4) оновлення і збагачення матеріально-технічної бази кабінетів відповідно 
до нозологій учнів, які там навчаються; 

5) активізація роботи з сильними сторонами учнів з особливими 
потребами; 

6) створення портфоліо учнів та вчителів класів з інклюзивним навчанням 

Відповідно до даних напрямів роботи сплановано роботу: 

 

План заходів методичного об’єднання вчителів 
 інклюзивних класів 
на 2014-2015 н.р. 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальні При-
мітка 

Вивчити нормативну базу щодо 
організації інклюзивного навчання 
в ЗНЗ 

серпень Голова м/о 
Гончарова Н.І. 

 

Видати наказ «Про створення 
класів з інклюзивною формою 
навчання та організацію в них 
навчально-виховного процесу»  

серпень Заступник 
директора з 
н/в роботи, 
голова м/о 
Гончарова Н.І. 

 

Створити консультативно-
педагогічку групу з питань 
інклюзивної освіти дітей з 
особливими потребами, затвердити 
положення про консультативно-
педагогічну групу 

серпень Заступник 
директора з 
н/в роботи, 
голова м/о 
Гончарова Н.І. 

 

Скласти угоду зі спеціалізованим 
ДНЗ №28, НРЦ, спланувати та 
затвердити План співпраці із 
спеціалізованим ДНЗ №28, НРЦ 

жовтень Заступник 
директора з 
н/в роботи, 
голова м/о 
Гончарова Н.І. 
Завідуючий 
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ДНЗ28 
Спланувати роботу 
консультативно-педагогічної групи 
та м/о з питань інклюзивної освіти 
дітей з особливими потребами  

серпень Заступник 
директора з 
н/в роботи, 
голова м/о 
Гончарова Н.І. 

 

Систематично проводити засідання  
групи, м/о 

27.08 
03.09 
30.10 
17.12 
25.03 
03.06 

Гончарова 
Н.І., члени 
консультативн
о-педагогічної 
групи 

 

Провести психодіагностику класів з 
інклюзивним навчанням, учнів з 
особливими потребами в них 

Вересень-
жовтень 

Психолог  

Відвідати на дому родини учнів з 
особливими потребами 

жовтень Кл. керівники, 
соц. педагог 

 

Провести круглий стіл “Організація 
роботи з учнями, що мають вади 
слуху та знаходяться на 
інклюзивному навчанні”  

1. Психологічні особливості 
розвитку учнів з вадами слуху. 
2. Програми для учнів з вадами 
слуху, вимоги до рівня навчальних 
досягнень, вмінь та навичок. 
3. Поради сурдопедагога щодо 
формування навичок говоріння під 
час викладання різних предметів. 
4. Портфоліо вчителя та учня 

грудень Онищук Г.Г., 
Перегубка 
О.В., 
Гончарова Н.І. 
Миронюк 
Г.М. 
Перегубка 
О.В. 

 

0 
Відвідати ДНЗ№28 з метою обміну 
досвіду роботи з учнями, що мають 
вади слуху 

Вересень-
жовтень 

Логопед, 
сурдопедагог 
(Миронюк Г. 
М.) асистенти 
вчителя 2г,1д 
класів 

 

1 
Постійно тримати на контролі 
роботу вчителів у класах з 
інклюзивним навчанням, 
психолого-педагогічний супровід  

Протягом 
року 

Гончарова Н.І.  

2 
Провести анкетування батьків 
учнів на кінець року 

Травень-
червень 

Класні 
керівники, 
класоводи 

 

Модифікаціювати освітні програми Вересень- Учителі,асист  
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3 з урахуванням індивідуальних і 
психофізичних особливостей дітей 
з порушенням слуху 

жовтень енти вчителів 

4 
Підготовити збірник методичних 
матеріалів і тематичних статей із 
досвіду роботи з розвитку 
інклюзивної освіти в школі 

березень Гончарова 
Н.І., вчителі 

 

5 
Провести семінар “З досвіду 
роботи з учнями з  особливими 
потребами” 
1. Про результативність роботи 
з учнями ЗОШ № 15, що 
навчаються в інклюзивних класах. 
2. Звіт учителів ЗОШ № 15 про 
результати роботи з учнями 
(представлення порт фоліо 
вчителів, учнів). 
3. Результати анкетування 
батьків учнів даної категорії. 

Червень Гончарова 
Н.І., вчителі, 
соціальний 
педагог 

 

 
Для реалізації даних завдань продовжує роботу психолого-

консультативна група з питань інклюзивної освіти дітей з особливими 
потребами, у яку входять члени методобєднання та батьки учнів з особливими 
потребами. Тематика засідань консультативно-педагогічної групи представлена 
в додатку №2, план роботи методобєднання – додатку №3  

Відповідно до плану роботи у листопаді 2014 року проведено семінар для 
вчителів «Інклюзивна освіта  в загальноосвітньому навчальному закладі. 
Портфоліо вчителя та учня». (за матеріалами семінару для вчителів Дудушко Е., 
Бикової Т.) Метою проведення даного заходу було: окреслити основні 
організаційні та психолого-педагогічні умови інклюзивної освіти, за наявності 
яких можливе кероване перебування дітей із порушеннями психофізичного 
розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах, ознайомити з поняттям 
портфоліо учителя та учня. 

Завданням: 

• закріпити, поширити та поглибити знання педагогів стосовно 
підходів до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; 

• визначити поняття «інклюзія», «інтеграція», «мейнстримінг»; 

• ознайомити з особливостями психологічного розвитку таких дітей; 

• ознайомити з поняттям портфоліо учня та вчителя; 
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• сформувати уміння та навички застосування теоретичних знань у 
практичній діяльності.  

На семінарі виступили: 

Голова м/о Гончарова Н.І.з основними теоретичними питаннями 
(див.додаток 22), а також педагоги з такими питаннями: 

 Особливості розвитку учнів зі зниженим слухом (доповідач асистент 
вчителя Кривянчук Л.М.) 

4.2. Методичні рекомендацій щодо роботи з учнями з порушеннями слуху 
(доповідач асистент вчителя Шакула Л.П.) 

4. 3. Особливості дітей з порушенням слуху   (доповідач соціальний 
педагог Перегубка О.В.) 

4. 4. Методичні рекомендації щодо роботи з учнями з порушеннями ОРА 
(доповідач психолог Буднік І В.) 

Кожен із тих, хто виступав, підготував пам’ятки  для вчителів щодо 
роботи з учнями відповідних нозологій. 

Наприкінці семінару учителі були ознайомлені з різними видами 
портфоліо та їм було продемонстровано портфоліо учнів та учителів з минулого 
року. Таким чином було підведено до думки, що кожний учитель повинен 
творчо підходити до вибору способів одержання та використання ресурсів для 
підтримки інклюзивної освіти, бути готовим до спільного навчання школярів із 
різними типами порушень та їхніх здорових однолітків.  

Результати роботи семінару узагальнено в Додатку 22. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1.  

Нормативна база з інклюзивного навчання 

1. Конвенція про права інвалідів ООН; Конвенція, Міжнародний документ 
від 13.12.2006. 

Стаття 9. Доступність.     Стаття 24. Освіта. 
2. Конституція України.  Стаття 3. 
3. Закон України «Про освіту».  Стаття 3. 
4. Закон України «Про середню освіту». 
5. Закон України «Про охорону дитинства». 
Стаття 26. 
6. Закон України «Про дошкільну освіту». 
7. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 

№875-12 зі змінами та доповненнями. 
V. Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної 

інфраструктури с.27, 28, 30. 
8. «Про реабілітацію інвалідів в Україні». 
9. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 
10. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та розумового (або) розвитку. 
11. Указ Президента України від 1 червня 2005 року № 900/2005 «Про 

першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями». 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 року 
№444 «Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
особливостями». 

13. Указ Президента України від 18.12.2007 р. № 1228/2007 «Про 
додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для 
життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями». 

14. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1087 від 01.12.2008 р. 
«Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та 
інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання». 

15. Постанова КМУ № 784 від 25.08.09 р. «Про затвердження плану 
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 
населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна». 

16. Наказ МОН № 785 від 25.08.2009 р. «Про затвердження плану заходів 
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для дітей та осіб з 
обмеженими можливостями на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна». 
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17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р.№ 1482-р 
«Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та 
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 
2012 року». 

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. №855 
«Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки». 

Пояснювальна записка. 
19. Наказ Міністерства освіти і науки України № 616 від 02.07.2009 р. 

«Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти 
України». 

20. Наказ МОН України від 21.12.2009 № 1153 «Про заходи МОН на 
виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністерстві України 
від 3 грудня 2009 року № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо 
запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 
на період до 2012 року». 

21. Закон України № 2442- VI «Про внесення змін до законодавчих актів 
загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 
процесу». 

22. Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 р. 
«Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання». 

23. Наказ Міністерства освіти і науки України № 989 від 29.09.2010 «Про 
проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні». 

24. Лист Міністерства праці та соціальної політики № 5710/0/14-10/13 від 
01.06.2010 р. «Про введення в класифікатор професій посади асистента вчителя 
в загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивним та інтегрованим навчанням. 

25 Лист Міністерства освіти і науки України № 19-515 від 04.08.2009 р. 
«Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів 
(вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах». 

26. Наказ МОН України від 23.06.2010 № 627 «Про підготовку та 
організований початок 2010/2011 навчального року». 

27. Наказ Мінрегіонбуду від 05.05.2010 р. № 148 «Про створення 
Міжвідомчої робочої групи з проектування загальноосвітніх навчальних 
закладів з інклюзивним навчанням». 

28. Наказ МОН України від 09.12.2010 р. «Про затвердження Положення 
про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами в 
загальноосвітніх навчальних закладах». 

29. Проект Положення про центральну та республіканську (Автономна 
республіка Крим), обласні Київську та Севастопольську міські, районні (міські) 
психолого-медико-педагогічні консультації. 

30. Наказ МОН України від 09.12.10 № 1224 про затвердження 
Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. 
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31. Кабінет Міністрів України Постанова від 15.08.2011 р. № 872 Про 
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах. 

32. Лист МОНМСУ від 18.05.2012 №1/9-384 "Про організацію 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" 

33.  Лист МОНМСУ від 26.07.2012 №1/9-529 "Про організацію 
психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання". 

34.  Лист МОНмолодьспорту від 25.09.12 №  _1/9-675 «Щодо посадових 
обов’язків асистента вчителя». 

35.  Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення 
посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах 
з інклюзивним навчанням» 

36.  Лист МОНМСУ від 02.01.2013 №1/9-1 "Про визначення завдань 
працівників психологічної  служби системи освіти в умовах інклюзивного 
навчання" 

37.  Наказ МОНУ від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження заходів 
щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2015 року». 

38. Лист МОНУ від  08.08.13       №  1/9-539  «Про організаційно-
методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми 
потребами». 

 
Додаток 2.  
Заява батьків на організацію інклюзивного  навчання 

 
 Директору Луцької ЗОШ № 15 

          С.В.Романюк 
____________________________ 
(прізвище, ініціали батьків або осіб,  
які їх заміняють) 
Домашня адреса ______________ 
_____________________________ 
дом. тел._____________________ 

 
ЗАЯВА 

Прошу організувати інклюзивне навчання з учнем (ученицею) ______ кл., 
моїм сином (моєю дочкою), ____________________________________ 

                       (прізвище, ім’я, по батькові дитини) 
__________________________________________________________________ 

Дані про батьків: 
Батько _________________________________________________________ 

                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 
Місце роботи , тел. ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Мати __________________________________________________________ 
                                            (прізвище, ім’я, по батькові) 
Місце роботи , тел. ______________________________________________ 
 
 
Підстава: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
______________   ______________ 
(дата заповнення)           (підпис) 
 
 
 
Додаток 3. (форма) 
 
Список  учнів з особливими потребами,  які навчаються в 

інклюзивних класах  КЗ «Луцька ЗОШ №15»  у 201__-201__ н.р. 
 

№ ПІБ Дата 
наро
джен
ня 

Клас К-
сть 
кор. 
год 

Психолого-
педагогічні 
висновки 

Програма Дома
шня 
адре
са, 
теле
фон 

Батьк
и 

1.    1-Г 6 год 
Відп
овід
но 
до 
дові
дки 
ПМ
ПК 

Відповідно до 
довідки ПМПК 

заключення 
ПМПК №   
__ від 
27.08.2014 р  
Програма 
інтенсивної 
педагогічн
ої корекції 
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Додаток 4 

 
 

  

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в
Українська мова 3,5/3,53,5/3,53,5/3,5 3,5 3,5 3,5/3,53,5/3,53,5/3,5 3,5 3,5/3,53,5/3,53,5/3,5
Читання 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова 1/1 1/1 1/1 1 1 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2/2 2/2
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче 
мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Усього 18+3 18+3 18+3 18+3 18+3 20+3 20+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3
Додаткові години на 
вивчення предметів 
інваріантної складової, 
курсів за вибором,  ін-них 
консультацій, групових 
занять 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Логіка та евристичне 
мислення 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Індивідуальні заняття 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
"Дорога добра" 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Гранично 
доп.навант. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 22,022,0 23 23 23,0
Всього годин 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 25,0 25,0 25,025,0 26,0 26,0 26,0

Всього з поділом 27,5 27,5 27,5 23,0 23,0 31,5 31,5 31,526,0 32,5 32,5 32,5
Години інклюзивного 
навчання 5/6 6/6 6,0

Години 
індивідуального 
навчання 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Експериментальні 
години

Директор ЗОШ № 15                                                          С.В.Романюк

на 2014-2015 н.р.

Таблиця розподілу навчальног часу
1 - 3-х класів 

комунального закладу "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15
Луцької міської ради Волинської області"

Кількість годин у класах
Навчальні предмети 
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Додаток 5. Договір про співпрацю з СДНЗ №28 
 
ДОГОВІР 
про  співпрацю 
 
м. Луцьк                         __.__.20__ р. 
 
 
Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Луцької міської ради Волинської області" в особі директора С.В.Романюк, що 
діє на підставі Статуту № 46/3 вд 16 вересня 2009 року та Комунальним 
закладом "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради" 
(далі - НРЦ)  в особі директора Волинець Л.І., що діє на підставі Статуту 
затвердженого рішенням міської ради № 31 від 28.11.2012 р., підписали цей 
Договір про таке: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
Сторони  домовилися про спільну діяльність у сфері захисту законних 

інтересів та підтримки дітей з порушеннями розвитку, дітей-інвалідів, 
інформаційної та консультативно-методичної допомоги їх родинам з питань 
корекційно-розвиткової  роботи та медичної реабілітації дітей. 

 
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 
 Сторони  зобов’язуються: 
1. Забезпечувати один одного комплексом інформаційних послуг з питань 

раннього виявлення  дітей з вадами розвитку.  
2. Проводити  консультативно-роз’яснювальну  роботу з родинами з 

питань розвитку, навчання, виховання, медичної реабілітації  та соціальної 
адаптації їх дітей. 

3. Сприяти активному залученню батьків до участі в корекційно-
реабілітаційному процесі дитини. (при потребі) 

4. Залучати фахівців до проведення корекційно-розвиткових занять з 
дітьми на базі ЗОШ або НРЦ(при потребі). 

2. Обмінюватися інформацією та досвідом з тематики спільної діяльності. 
2. Надавати можливість представникам однієї сторони брати участь у 

відповідних заходах іншої сторони, проводити спільні заходи. 
6. Долучатись до спільної участі в проектах. 
7. Залучати засоби масової інформації до вирішення проблем дітей з 

інвалідністю. 
8. Спільно обговорювати новини нормативної бази, методичних 

посібників, психолого-педагогічної та дефектологічної літератури. 
  
 
3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
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3.1. Цей договір діє в період з 01.09.2014 р. до 01.09.2015р.  
4.ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК:  
4.1. Всі суперечки по даному договору вирішуються шляхом переговорів, 

у разі недосягнення згоди в судовому порядку. 
 
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1.Сторони за цим договором несуть відповідальність в порядку 

визначеному чинним законодавством. 
 
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
6.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному 

для кожної з сторін. 
6.2. Зміни умов цього договору в односторонньому порядку не 

допускаються. 
6.3.Сторони зобов’язуються при виконанні Договору не зводити 

співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Договорі, 
підтримувати професійні контакти та вживати всіх необхідних заходів для 
забезпечення ефективності їх діяльності. 

6.4. Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін 
при письмовому повідомленні іншої Сторони не пізніше, як за 30 днів до дати 
його розірвання. 

 
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Комунальний заклад "Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 15 Луцької міської ради 
Волинської області» 

м. Луцьк 
вул. Привокзальна 5а 
тел. 23-03-08  
 
Директор школи            
С.В. Романюк 

 Комунальний заклад "Луцький 
навчально-реабілітаційний центр 
Луцької міської ради» 

м. Луцьк 
вул.. Л. Українки, 20 
тел..723959 
 
 
Директор                                                  
Волинець Л.І. 
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Додаток 6. Договір про співпрацю з НРЦ.  

ДОГОВІР  
ПРО СПІВПРАЦЮ    
м. Луцьк                                              «29» серпня 2014р. 
 
 
Комунальний заклад «ДНЗ  № 28  компенсуючого типу (спеціальний) для 

дітей з вадами розвитку» в особі завідувача Марковець О.О., що діє на підставі 
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» і  Статуту, 
затвердженого рішенням міської ради № ___ від ________ р., з однієї сторони,  
та  Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 
Луцької міської ради Волинської області», в особі директора С.В. Романюк, що 
діє на підставі Закону України «Про освіту», Статуту, затвердженого рішенням 
міської ради № 46/3 від 16 вересня 2009 року, уклали цей Договір про таке: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   

            Сторони  домовилися про спільну діяльність у сфері захисту 
законних інтересів та підтримки дітей з порушеннями розвитку, дітей-інвалідів, 
інформаційної та консультативно-методичної допомоги їх родинам із питань 
корекційно-розвиткової  роботи та медичної реабілітації дітей. 

            
           2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 
 Сторони  зобов’язуються: 
1. Забезпечувати один одного комплексом інформаційних 

послуг з питань раннього виявлення  дітей з вадами розвитку.  
2. Проводити  консультативно-роз’яснювальну  роботу з 

родинами з питань розвитку, навчання, виховання, медичної 
реабілітації  та соціальної адаптації їх дітей. 

3. Сприяти активному залученню батьків до участі в 
корекційно-реабілітаційному процесі дитини (при потребі). 

4. Залучати фахівців до проведення корекційно-розвиткових 
занять з дітьми на базі ЗОШ або ЗНЗ (при потребі). 

2. Обмінюватися інформацією та досвідом з тематики спільної 
діяльності. 

2. Надавати можливість представникам однієї сторони брати 
участь у відповідних заходах іншої сторони, проводити спільні 
заходи. 

6. Долучатись до спільної участі в проектах. 
7. Залучати засоби масової інформації до вирішення проблем 

дітей з інвалідністю. 
8. Спільно обговорювати новини нормативної бази, 

методичних посібників, психолого-педагогічної та дефектологічної 
літератури. 
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3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
3.1. Цей договір діє в період з 01.09.2014 р. до 01.09.2015р.  
4.ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК:  
4.1. Всі суперечки по даному договору вирішуються шляхом 

переговорів, у разі недосягнення згоди в судовому порядку. 
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1.Сторони за цим договором несуть відповідальність в 

порядку визначеному чинним законодавством. 
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
6.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, 

по одному для кожної з сторін. 
6.2. Зміни умов цього договору в односторонньому порядку не 

допускаються. 
6.3.Сторони зобов’язуються при виконанні Договору не 

зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в 
Договорі, підтримувати професійні контакти та вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення ефективності їх діяльності. 

6.4. Договір може бути розірваний достроково на вимогу 
однієї із Сторін при письмовому повідомленні іншої Сторони не 
пізніше, як за 30 днів до дати його розірвання. 

 
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Комунальний заклад "Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 15 Луцької міської ради 
Волинської області» 

м. Луцьк 
вул. Привокзальна 5а 
тел. 23-03-08  
 
Директор школи           
 С.В. Романюк 

 Комунальний заклад «ДНЗ  № 
28  компенсуючого типу 
(спеціальний) для дітей з вадами 
розвитку»  

 
м. Луцьк 
вул. Даншина, 4 
тел. 
 
Завідувач ДНЗ        
 Марковець О.О. 
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Додаток 7. Наказ загальноосвітнього навчального закладу щодо 
організації інклюзивного навчання  

  Н А К А З  
 

 29.08.2014 р. № 653- од 

 
 
Про створення класів з 
інклюзивною формою навчання 
та організацію в них навчально-виховного 
процесу у 2014-2015 н.р. 
На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з 

питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-
виховного процесу» від 06. 07. 2010 р. № 244-VI, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації 
інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», наказу 
управління освіти Луцької міської ради від 01.09.2014 № 451-од, витягів з 
протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою 
реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем 
проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство 

НАКАЗУЮ: 
1. ____  Створити у 2014/2015 н. р. класи з інклюзивною формою 

навчання (списки дітей з особливими освітніми потребами подаються у 
додатку №1) у 1-Г, 1-Д, 2-Г, 6-В класах. 

2. Призначити асистентами 
вчителів з 01.09. 2014р.: 
1-Г - Васейко М.С.  

1-Д - Кривянчук Л.М .  
2-Г -  Шакулу Л.П.  
6-В -  Беспалову Л.М.  
3. Асистентам учителів забезпечити: 
3.1. Виконання посадових обов'язків асистента вчителя (додаток 2). 
3.2. Соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами. 
3.3. До 16.09.2014р. спільно з учителями початкових класів 

(відповідного інклюзивного класу), батьками дітей з особливими освітніми 
потребами, практичним психологом, корекційними педагогами (логопедом, 
сурдопедагогом), соціальним педагогом та заступником директора з 
навчально-виховної роботи розробляти індивідуальну програму розвитку (за 
потреби індивідуального навчального плану) та його виконання протягом 
навчального року, 

3.4. У випадку, коли дитина навчається за індивідуальним навчальним 
планом, здійснювати відповідне календарне та поурочне планування. 

4. Покласти відповідальність за збереження здоров'я учнів з ООП 
інклюзивних класів на асистентів учителів Васейко М.С., Кривянчук Л.М 
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.Шакулу Л.П., Беспалову Л.М. та вчителів початкових класів Крисак С.А. (1-Г), 
Феденчук І.(1-Д), Литвинюк О.В.(2-Г), Матвіїшину В.В.(6-В). 

5.  Учителям початкових класів Крисак С.А. (1-Г), Феденчук І.(1-Д), 
Литвинюк О.В.(2-Г), Матвіїшиній В.В.(6-В) забезпечити особистісно 
зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи 
особливі освітні потреби учнів. 

6.  Для проведення корекційно-розвивальних занять надати години 
відповідно до рішення ПМПК та відповідних шкільних наказів. 

7. Оцінювати навчальні досягнення дітей з особливими потребами згідно 
з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, 
визначеним індивідуальною навчальною програмою. 

8.  Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та 
позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, 
побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 
стану здоров'я. 

9. Практичному психологу Онищук Г.Г.: 
9.1.Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям, учителям 

- предметникам, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання, у 
створенні сприятливих умов адаптації учнів з ООП, психологічно комфортного 
перебування в учнівських колективах. 

9.2.Вивчити стан адаптації учнів з ООП класів з інклюзивною формою 
навчання. 

9.3.Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей, які мають 
особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, 
сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських 
колективах; родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні 
консультації для батьків, тренінги. 

10. _______________________________ Заступнику директора з 
навчально-виховної роботи _______________ : 

Взяти під контроль: 
• організацію навчання учнів з особливими освітніми потребами у класах 

з інклюзивною формою навчання; 
• проведення корекційно-розвиткових занять відповідними вчителями; 
• аналіз результативності навчально-виховного процесу в класах з 

інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учнів з ООП. 
11.Затвердити угоди про співпрацю між: 
-   Комунальним закладом "Луцький навчально-реабілітаційний 

центр Луцької міської ради" та Луцькою ЗОШ №15 (додаток 3); 
- Луцьким СДНЗ №28 та Луцькою ЗОШ №15 (додаток №4),  

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Директор школи                                                                 
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Додаток №1 до наказу від 29.08.2014 р. № 653- од 

Список  учнів з особливими потребами,  які навчаються в 
інклюзивних класах  

КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №15» у 2014-2015 н.р. 
№ ПІБ Дата 

наро
джен
ня 

Клас К-сть 
кор. 
год 

Психолого-педагогічні 
висновки 

Програма 

1.  …      
2. …      
3.       
4.       
5.       
6.       

Директор                                                                                       
_________________________ 

 
Додаток №2 до наказу від 29.08.2014 р. № 653- од  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ№344-а  
від14.10.13р. 

Посадова інструкція асистента вчителя  
І. Загальні положення 

1.  Асистент учителя повинен мати вищу педагогічну освіту та пройти 
курсову підготовку щодо роботи в умовах інклюзії. 

2. Асистент учителя безпосередньо підпорядковується заступнику 
директора з навчально-виховної роботи, працює у співпраці з учителем 
інклюзивного класу. 

3. У своїй діяльності асистент учителя керується Конституцією та 
Законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів 
України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання 
учнів, запровадження інклюзивної освіти, правилами та нормами охорони 
праці, санітарно-технічним, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також 
Статутом і локальними правовими актами школи' (зокрема, Правилами вну-
трішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією 
посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом). 

4. Асистент учителя дотримується конвенції ООН про права дитини. 
II. Функції 
1. Організаційна: 

• допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з 
інклюзивним навчанням; 

• надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації 
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робочого місця; 
• проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її 

індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб; 
• допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та 

самоконтролю учня; 
• співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з 

особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні 
індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану; 

• забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови 
навчання, виховання і праці; 

• веде педагогічну документацію. 
2. Навчально-розвивальна: 

• співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на 
задоволення освітніх потреб учнів; 

• здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів; 

• сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню 
їхнього психоемоційного стану; 

• стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та 
розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у 
науковій, технічній, художній творчості; 

• створює навчально-виховні ситуації оптимізму та впевненості у своїх 
силах і майбутньому. 

3. Діагностична: 
• разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму 

розвитку, вивчає особливості діяльності й розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня; 

• оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує 
динаміку розвитку учня. 

4.Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного 
розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку. 

5.Консультативна: 
• постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну 

допомогу; 
• інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. 
• 5. Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного 

навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з 
яким співпрацює, практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими 
учасниками навчально-виховного процесу. 

Керівник структурного підрозділу ____________  
(підпис, розшифровка підпису) 
Посадову інструкцію отримав _____________  

(підпис, розшифровка підпису) 
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Додаток 8.  Наказ «Про створення консультативно-педагогічної  
групи з питань інклюзивної освіти дітей з особливими потребами»  

30.08.2014 р. № 223а од 

 
З метою активізації роботи  щодо вирішення концептуальних теоретичних 

і організаційних питань щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами 
та впровадження інклюзивної освіти у систему н/в процесу школи, - 

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити консультативно-педагогічну групу з питань інклюзивної 

освіти дітей з особливими потребами у складі згідно з додатком 1. 
2. Затвердити положення про консультативно-педагогічну групу з питань 

інклюзивної освіти (далі – к/п група),  що додається (додаток 2). 
3. Консультативно-педагогічній групі: 

3.1. До 01.10.2014 розробити та затвердити план заходів щодо 
сприяння організації роботи з дітьми, які навчаються в інклюзивних класах 
. 

3.2. З метою розгляду та сприяння  вирішенню нагальних питань 
щодо організації роботи з дітьми, що мають особливі потреби та 
навчаються в інклюзивних класах, щоквартально протягом 2014-2015 років 
проводити засідання та інформувати  громадськість про проведену роботу. 
4. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Гончарову Н.І 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Додаток №1 від 30.08.2014 р. № 223а од  

Склад консультативно-педагогічної групи  

Гончарова  Н.І. – заступник директора школи з н/в роботи; 
Онищук Г.Г. – практичний психолог; 
Перегубка О.В. - соціальний педагог 
Буднік І.В. – педагог-організатор 
Дворак Г.М. - логопед  
Гуменюк А.М. - сурдопедагог 
Початкова ланка: 
Крисак С.А. -  класовод 1-Г класу 
Васейко М.С. - асистент учителя 1-Г класу 
Феденчук І. класовод 1-Д класу 
Кривянчук Людмила Миколаївна - асистент учителя 1-Д класу 
Кривянчук Марта Миколаївна.- викладач ритміки 
Литвинюк Ольга Вікторівна  - класовод 2г класу 
Шакула Л.П. -  асистент учителя 2г класу 
Учителі 6-В класу: 
Матвіїшина В.В. – класний керівник 6-В класу 
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Беспалова Л.М. – асистент учителя 6-В класу 
Ходирєва Н.С. - учитель української мови 
Кравчук Л.Я. -  учитель світової літератури  класу 
Павлюк І. Б. - учитель образотворчого мистецтва  
Савченко С.В. – учитель математики 
Кінах К.О.  учитель інформатики 
Чемерис С.М.  учитель біології 
Шумицька Л.А.  учитель основ здоров`я 
Лисенко О.К. – учитель фізичного виховання 
Батьки учнів: 
Смідюк Ю.П.  – мама учениці 6-В Смідюк Анастасії 
Піцик Л. С. -  мама учениці 2-Г класу Піцик Ольги 
Байкевич Людмила Валеріївна – мама учня 1-Д кл. Байкевича Максима 
Степанюк Наталія Сергіївна - мама учня 1-Д кл. Степанюка Івана 
Лобацевич Оксана Михайлівна - мама учня 1-Г кл. Лобацевича Станіслава  
Лукіна Ірина Юріївна мама учениці 1-Г кл. Лукіної Дарини  
Директор школи      С.В.Романюк 

 

Додаток №2 від 30.08.2013 р. № 223а од  
Положення 
 про консультативно-педагогічну групу з питань освіти  
дітей з особливими потребами 

1. Консультативно-педагогічна група утворюється з метою активізації 
роботи щодо вирішення концептуальних теоретичних і організаційних питань 
щодо організації інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами та 
впровадження інклюзивної освіти у систему н/в процесу школи (далі - Робоча 
група). 

2. Консультативно-педагогічна група у своїй діяльності керується 
Конституцією та Законами України "Про освіту", актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки та іншими 
нормативно-правовими актами а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями консультативно-педагогічної групи є: 
1) сприяння вирішенню нагальних питань щодо організації роботи з дітьми, 

що мають особливі потреби, у інклюзивних класах; 
2) підготовка пропозицій  щодо формування і реалізації державної політики 

щодо впровадження інклюзивної освіти у КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15»; 
3) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів 

вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації завдань 
інклюзивної освіти дітей, що мають особливі потреби; 

4) підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності 
педагогічного колективу з питань впровадження інклюзивної освіти в закладі; 

5) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з 
питань впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах. 
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4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань проводить аналіз 
стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної 
політики у сфері інклюзивної освіти дітей з особливими потребами; 

5. Консультативно-педагогічна група має право: 
1) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  навчальних 
закладів (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за 
згодою); 

2) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 
заходів. 

6. Консультативно-педагогічна група під час виконання покладених на неї 
завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, 
навчальними закладами. 

7. Формою роботи  консультативно-педагогічної групи є засідання, що 
проводяться за рішенням голови групи. 

    Директор школи      С.В.Романюк  
 
Додаток 9 

Тематика засідань консультативно-педагогічної групи з питань 
інклюзивної освіти дітей з особливими потребами 

 
Дата Зміст роботи Хто готує Примітка 
 1 
засідання 
(25.08) 

- встановлення контакту між усіма 
учасниками супроводу дитини; 
- визначення обсягу роботи та 
послідовності всього процесу; 
- підготовка необхідної 
документації та складання графіку 
роботи. 

 

Гончарова 
Н.І. 

 

2 
засідання 
03.09 

- Розробка індивідуальної 
програми супроводу дитини з 
особливими потребами та 
узгодження із батьками.; 

-  Затвердження цієї програми 
усіма спеціалістами, які працюють з   
дитиною. 

Гончарова 
Н.І., 
спеціалісти, 
батьки 

 

3 
засідання 
30.10 

- Ознайомлення з результатами 
психодіагностики; 

- Аналіз успіхів дітей, визначення, 
наскільки ефективним є навчальний 
план; 

Онищук 
Г.Г. 
 
 
Учителі, 
асистенти 
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- Взаємний обмін інформацією 
щодо ефективності навчання з 
батьками учнів; 

- Ознайомлення з відомостями про 
прогрес учня  (із нотаток в 
індивідуальному навчальному 
плані; 

вчителя 

4 
засідання 
10.01 
 

Аналіз успіхів дітей, визначення, 
наскільки ефективним є навчальний 
план; 

- Взаємний обмін інформацією 
щодо ефективності навчання з 
батьками учнів; 

- Ознайомлення з відомостями про 
прогрес учня  (із нотаток в 
індивідуальному навчальному 
плані; 

 

  

5 
засідання 
28.03 
 
 

Аналіз успіхів дітей, визначення, 
наскільки ефективним є навчальний 
план; 

- Взаємний обмін інформацією 
щодо ефективності навчання з 
батьками учнів; 

- Ознайомлення з відомостями про 
прогрес учня  (із нотаток в 
індивідуальному навчальному 
плані; 

  

6 
засідання 
06.06 
 

- Взаємний обмін інформацією 
щодо ефективності навчання з 
батьками учнів; 

- Про результати роботи з учнями, 
що навчаються в інклюзивних 
класах   (представлення портфоліо 
учнів, учителів). 

  

Директор школи                                                                       С.В. Романюк 
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Додаток 10. Накази про організацію  корекційно-розвиткових годин 
у класах (окремо з кожною дитиною) 
01.09.2014 р. № 292 од 
 

Про організацію  
корекційно-розвиткових годин 
у 1 – Г класі (з Лобацевичем С., Лукіною Д.) 

 
На виконання наказу управління освіти Луцької міської ради Волинської 

області від 20.05.2014 № 309-од., на підставі рішень ПМПК 

Наказую: 

1. Організувати на базі 1-Г класу інклюзивне навчання з учнями 
Лобацевичем Станіславом та Лукіною Дариною. 

2. Створити відповідні умови для  навчання та виховання дітей з 
особливими потребами в інклюзивному класі (відповідно до діючої 
нормативної бази); 

3. Забезпечити супровід навчально-виховного процесу 
інклюзивного навчання відповідними фахівцями.  

4. Забезпечити постійний психолого-педагогічний супровід 
сімей, де виховуються діти з особливими потребами. 

5. Дозволити організацію корекційно-розвиткових годин: 

5.1. з учнем 1-Г класу Лобацевичем Станіславом (Арцеулова, 9/30) і 
доручити вести навчання з 02.09.2014 р.: 

Розвиток зв’язного 
мовлення 

Дворак Г.М.  2 год 

Корекція розвитку Буднік І.В. 2 год. 
Ритміка Кривянчук М.М. 1 год.   

Розвиток логічного 
мислення 

Крисак С.А. 1 год. 

 
Підстава: заключення ПМПК № 46 від 27.08.2014 р., заява батьків. 

5.2. з ученицею 1-Г класу Лукіною Дариною (Привокзальна 7/14) і 
доручити вести навчання з 08.09.2014 р.: 

Розвиток зв’язного 
мовлення 

Крисак С.А. 2 год 

“Соціально-побутове 
орієнтування” 

Буднік І.В. 1 год. 

Лікувальна фізкультура Лисенко О.К. 2 год. 
 
Підстава: заключення ПМПК № 1220 від 09.07.2014 р., заява батьків. 
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6. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника 

директора з н/в роботи Гончарову Н.І. 
 
Директор школи        С.В.Романюк 
 
Додаток 11 (Форма) 
Розподіл корекційно-розвиткових годин  для учнів, які навчаються в 

інклюзивних класах  у 20_-20__ н.р. 

 Прізвище, ім’я 
учня, 6в 

Прізвище, 
ім’я учня., 2г 

Прізвище, 
ім’я учня, 1д 

Прізвище, 
ім’я учня, 
1д 

Розвиток 
слух. 
сприйм. 
та 
формув. 
вимови 

ПІБ 
вчителя 

2 
год 

ПІБ 
вчителя. 

2 
год 

ПІБ 
вчител
я 

3 
год 

ПІБ 
вчите
ля 

3 
год 

Ритміка ПІБ 
вчителя 

0,5г
од 

ПІБ 

вчителя 

0,5г
од 

ПІБ 
вчител
я 

0,5 
год 

ПІБ 
вчите
ля 

0,5 
год 

Розвиток 
зв’язного 
мовлення 

ПІБ 
вчителя 

2 
год  

ПІБ 

вчителя 

2 
год  

ПІБ 
вчител
я 

1 
год  

ПІБ 
вчите
ля 

1 
год  

Розвиток 
логічного 
мислення  

ПІБ 
вчителя 

1 
год 

ПІБ 

вчителя 

0,5 
год. 

ПІБ 
вчител
я 

0,5 
год. 

ПІБ 
вчите
ля 

0,5 
год. 

Розвиток 
знань про 
навкол. 
світ 

ПІБ 
вчителя 

0,5 
год 

      

Психолог
ічний 
розвиток 

  ПІБ 
вчителя. 

1 

год 

ПІБ 
вчител
я 

1 
год 

ПІБ 
вчите
ля 

1 
год 

Корекція 
розвитку 

        

Лікуваль
на 
фізкульту
ра 

        

“Соціаль
но-
побутове 
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орієнтув.
” 
Усього  6 

год 
 6 

год 
 6 

год 

 6 

год 

 
 

Додаток 12 

Порядок денний засідання шкільної консультаційно-педагогічної групи 
Дитина: ____________ , ____________   Дата засідання _________  
Місце: __________ , ______ . _______    Час __________________  
Члени КПГ   
Мета: ___________________________________________________  
Етап роботи: ____ , _______________________________________  

 
Час Пункт порядку денного Відповідальні члени 

КПГ 
   

   

   

 *  
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Додаток 13. Індивідуальний навчальний план для дитини з 
особливими освітніми потребами 

ПОГОДЖЕНО:     Затверджено педрадою школи 
Завідувач міської ПМПК   Протокол № _ від __________  
_______ ПІП                                Голова педагогічної ради 
        ______________  ПІП 
Індивідуальний навчальний план  
для дитини з особливими освітніми потребами 
ПІП, учня _____ класу 
назва навчального закладу 
на 2013-2014 навчальний рік 
(складено на основі робочого навчального плану школи та Типового 

навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ 
ступінь) для дітей з порушенням опорно-рухового апарату з українською 
мовою навчання,  наказ МОН України № 778 від 26.08.2008, додаток 17) 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість година 
на тиждень  

Інваріантна складова 

Українська мова 
навчання з 
вивченням рос. 
мови 

Мови і  
літератури 

Українська мова 3 
Англійська мова 3 
Російська мова  2 
Українська література 3 
Світова література 2 

Суспільство-
знавство 

Історія України 1 
Всесвітня історія  1 
Етика  1 

Естетична 
культура 

Музичне  мистецтво 1 
Образотворче мистецтво 1 

Математика  Математика   4+0,5 

Природознавство  
Природознавство  1 
Географія  2 

Технології Трудове навчання звільнений 
Здоров’я і Основи здоров’я  1 
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фізична культура Фізична культура звільнений 
Разом (без фізичної культури) 26+0,5 
Варіативна складова  3 
з них:  
на корекційно-розвиткові заняття 

 
2 

Корекція розвитку 0,5 
Лікувальна фізкультура 
(на_____________________________) 

1,5 

на збільшення годин предметів інваріантної 
складової (________) 0,5 

курс за вибором (____________) 0,5 
Гранично допустиме навчальне навантаження 
на учня (без урахування корекційно-
розвиткових занять та фізичної культури) 

27 

Всього годин  29 
 
Додаток 14 

Затверджую:                                                                    С.В. Романюк 
Розклад уроків  Лобацевича  Станіслава (1-Г клас) 

Понеділок № Предмет Кабінет ПІБ 
вчителя/асистента 

1 читання 24 Васейко М.Т. 
2 математика 24 Васейко М.Т. 
3 музика 1  
4 письмо 24 Васейко М.Т. 
5 природа 24  
6 ГПД /логопед Логоп. Дворак Г.М. 
7 ГПД  24  

вівторок 1 Фізк/Ритміка(к) а/з Кривянчук М.М. 
2 англ.  мова 24 Васейко М.Т. 
3 читання 24 Васейко М.Т. 
4 укр мова 24 Васейко М.Т. 
5  ГПД/розв лог мисл 24 Крисак С.А. 
6  ГПД/логопед Лог Дворак Г.М. 

середа 1 читання 24 Васейко М.Т. 
2 укр мова 24 Васейко М.Т. 
3 математика 24 Васейко М.Т. 
4 образотв м-во 24  
5  ГПД/корекц розв с/п Буднік І.В. 

четвер 1 фізкультура с/з  
2 природознавство 24 Васейко М.Т. 
3 математика 24 Васейко М.Т. 
4 осн здор 24 Васейко М.Т. 
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5  ГПД 24  
П`ятниця 1 фізкультура с/з  

2 читання 24 Васейко М.Т. 
3 математика 24 Васейко М.Т. 
4 труд.навч. 24 Васейко М.Т. 
5 ГПД/Кор розвитку с/п Буднік І.В. 

З розкладом ознайомлена, згідн/а, ий_______________________________ 

Додаток 15 

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) 
КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15» 
Дитина _________________________________________________________ 
Дата народження _____________________________ 

Батьки або опікуни 
_______________________________________________________________ 

 Телефон ______________________________ 
Адреса _____________________________________________________ 
Особливості розвитку _______ ________________________________ 
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________ 

Чи отримувала дитина допомогу, яку ______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________ 

Дата вступу до школи _______________  Клас _______________________ 
Вчитель__________________Асистент вчителя___________________ 
Строки дії програми з ______________ до ___________________________ 
Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР: 

  
Присутні Дата Присутні Дата 
    

    
    

    
    

    
Перелік спеціальних і додаткових видів послуг: 
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Вид послуг Кількість год. на 
тиждень 

Місце проведення Розклад 

Додаткові 
заняття з 
учителем 
(розвиток 
мовлення) 
 

  

 

Корекційні 
заняття з 
логопедом 

 
  

Додаткові 
заняття  
 

   

Додаткові 
заняття з 
учителем  

   

 
Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР. 
Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.  
Підпис батька (матері) або опікуна     
Дата_______________________________________ 

 

 
Пристосування/модифікація класного середовища 
 
Стиль навчання:� Переважно слуховий �Переважно   візуальний 
 
� Багатосенсорний  � Переважно кінестетичний 
 
 � Переважно тактильний 
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Індивідуальна навчальна програма на І семестр 
з __________________________________________ 
 
 

Довгострокова мета 

Місце, умови � Визначене місце    
� У малій групі 

  
авчальні 
підходи 

� Часта / невідкладна реакція з боку вчителя 
� Об’єднання стилів навчання 
� Спільне навчання 
� Кооперативне навчання в групах / парах 
� Інше _______________________________ 

Вказівки  � Різні види вказівок: ________ усні __________ письмові 
_______ демонстрація / моделювання ___ привертання 
уваги учня 

�Інше ______________________________________________ 
 

Корекція 
поведінки 

� Часті перерви 
� Чітке визначення очікувань 
� Робота в тиші 
� Позитивні підкріплення 
� Надання можливостей для вибору й альтернатив 
� Надання можливості порухатися 
� Близький безпосередній контроль 
� Розміщення дитини у зручному місці 

Матеріал та 
обладнання 

� Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля 
� Адаптовані версії книжок 
� Затискачі, похилі дошки 
� Інше _____________інд.картки_____________________ 
___________________________________________________ 
 

Організаційні 
питання 

� Індивідуалізований розклад занять учня  
�Інше _______________________________________________ 
 

Сенсорні 
потреби 

� Стежити, чи правильно учень користується: ____ окулярами 
______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям 
______ допоміжним технологічним обладнанням 

� Інше ________________________________________ 
 

Інше  _____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 



55 

 

 

Короткострокові завдання Методи 
оцінювання Дата і прогрес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зразки робіт  

Спостереження   

Контрольні листки   

Тестові завдання  
 

 

Стандартні тести 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Умовні позначення: 
О – учень оволодів умінням, досяг поставленої мети; 
СП – спостерігається суттєвий прогрес; 
НП – спостерігається незначний прогрес; 
ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає; 
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Додаток 16 

ОПИТУВАЛЬНІ ЛИСТИ 
Шановні колеги! 

 
Всі ми знаємо, як важливо розвивати в учнів не тільки предметні, але й 

загальнонавчальні (інтелектуальні, організаційні, комунікативні) уміння й 
навички. Пропонований вам експертне опитування допоможе визначити, чи 
добре розвиваються ці навички у наших учнів з особливими потребами. Ваші 
відповіді допоможуть у вдосконаленні нашої спільної роботи в цьому 
напрямку. 
Інструкція. У середній колонці («Види роботи на уроці») наводяться деякі 
характеристики навчальної роботи дітей, які ви постійно бачите на своїх 
уроках. Виберіть найбільш відповідну характеристику і поставте галочку на 
перетині даного твердження і прізвища учня. 

 
1. Інтелектуальні вміння і навички ____________________ 

Бали Види роботи на уроці  

Предмети 

      

1. Сприйняття інформації 
1.1. Усну інструкцію сприймає: 

4  4 з першого пред'явлення             

3  3 потребує додаткових роз'яснень             

2  2 потребу в покроковому пред'явленні з 
покроковим контролем засвоєння 

            

1  1 не сприймає усну інструкцію             

  1.2. Письмову інструкцію 
(в підручнику, на дошці, на картку і тому подібне) 
сприймає: 

            

4 4 самостійно             

3  3 потребує роз'яснень             

2  2 потребу в покроковому пред'явленні з 
покроковим контролем засвоєння 

            

1  1 не сприймає письмову інструкцію             

2. Інтелектуальна обробка інформації 

2.1.  2.1. Вміє виділяти головне в запропонованої 
інформації: 
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3  3 здатний виділити самостійно             

2  2 потребує додаткових (додаткових, уточнюючих) 
питаннях 

            

2.2. Чи вміє виділяти нове у навчальному матеріалі: 

3 Здатний виділити самостостійно             

2 Потребує допомоги             

1 відчуває значні труднощі             

2.3. Темп інтелектуальної діяльності: 

3 выщий, ніж у інших учнів класу             

2 Такий самий, як в інших учнів класу             

1 Значно знижений             

3. Результативність інтелектуальної діяльності 
3.1. Результат отримує: 

4 
успішно (раціонально, ефективно); відтворює 
запропонований учителем алгоритм 

            

3 оригінальним творчим способом             

2 нераціональним («довгим») шляхом             

1 шляхом підгонки під відповідь («методом тику»)             

3.2. Пред’явлення результату: 

4 
здатний дати розгорнуту відповідь та  
аргументувати своє рішення 

            

3 
здатний дати правильну  відповідь, але не може її 
обґрунтувати 

            

2 приходиться «витягувати» відповіді             

1 
Необхідність відповідати, як правило, викликає 
труднощі 

            

4. Самооцінка результату роботи: 

3 
здатний дати об’єктивну оцінку результату своєї 
роботи, бо розуміє  суть допущених помилок 

            

2 
не завжди може дати об’єктивну  оцінку своїй 
роботі, хоча, як правило, бачить допущені 
помилки 

            

1 
не може об’єктивно оцінити свою роботу, бо не 
розуміє, що допустив помилки 

            

5. Відповідність статусу учня вимогам програми навчання: 



58 

 

3 
здатен засвоїти програму з вашого предмету в 
нормативні строки 

            

2 
для засвоєння програми потрібна  система 
додатковихх занять 

            

1 засвоення програми з різних причин затруднено             

Загальний бал:              

 
ОБРОБКА ДАНИХ ОПИТУВАННЯ 

(ключ) 
Кожної позиції, обраної вчителем для кожного учня, що відповідає 

певний бал (див. крайню ліву колонку). Необхідно скласти всі бали кожного 
учня і записати їх в рядок «Загальний бал». Далі все «загальні бали» кожного 
учня, присвоєні йому вчителями - учасниками опитування по даній шкалі 
(«Інтелектуальні ОУНы»), складаються і діляться на число, що відповідає 
кількості учасників опитування. Так ми отримуємо середньоарифметичний бал 
кожного учня за шкалою «Інтелектуальні ОУНы». Ці бали - умовні, вони 
потрібні для того, щоб віднести учнів класу до певної групи. 
В результаті підрахунку можна виділити три групи учнів: слабка група (від 9 до 
15 балів), середня група (від 16 до 23 балів), сильна група (від 24 до 31 балів). 

Група, 
бали Статус Рекомендації учителям 

Слабка 
група 
(9–15 
балів) 

Сприймаючи навчальну інформацію, 
практично не в змозі діяти самостійно; 
особливі труднощі викликає інформація, що 
пред'являється в письмовій (усній) формі. 
Відчуває значні труднощі при виділенні 
нового і головного інтелектуальної при 
обробці інформації. Темп інтелектуальної 
діяльності та її результативність виражено 
знижені. Результат роботи найчастіше 
отримує шляхом «підгонки під відповідь», а 
необхідність пред'являти його викликає 
серйозні труднощі, відповіді, як правило, 
доводиться «витягати». Не може об'єктивно 
оцінити свою роботу, так як часто не бачить 
своїх помилок або не розуміє, що допустив 
їх, у зв'язку з тим, що у внутрішньому плані 
не сформоване уявлення про еталоні роботи. 
Освоєння шкільної програми значно 
ускладнене. 

Покрокове пред'явлення 
навчальної інформації з 
покроковим контролем її 
засвоєння. При 
інтелектуальної обробки 
інформації необхідна 
значна навчальна, 
організуюча і 
стимулююча допомога 
вчителя. Необхідно 
розвивати прийоми 
логічного мислення, 
формувати уявлення про 
еталоні роботи та 
критерії її оцінки. Для 
успішного освоєння 
більшості навчальних 
предметів потрібна 
система додаткових 
занять. 

Середня Сприймаючи навчальну інформацію (як Потрібно надати учню 
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група 
(16–23 
бали) 

усну, так і письмову), потребує додаткових 
роз'яснень. При інтелектуальній обробці 
інформації потрібна деяка (стимулююча, 
організуюча) допомога. Темп 
інтелектуальної діяльності середній. 
Результат роботи найчастіше отримує, 
відтворюючи запропонований вчителем 
алгоритм, хоча часом діє самостійно 
нераціональним, «довгим» шляхом. Давши 
правильну відповідь, не завжди може 
аргументувати його, обґрунтувати свою 
точку зору. Не завжди може дати об'єктивну 
оцінку своєї роботи, хоча, як правило, 
бачить допущені помилки. 

організуючу та 
стимулюючу допомогу. 
Необхідно розвивати 
здатність діяти 
раціональними 
способами, уміння 
аргументувати свою 
позицію, обґрунтовувати 
отриманий результат. 
Слід удосконалювати 
вміння об'єктивно 
оцінювати свою роботу. 

Сильна  
група 
(24–31 
бал) 

Успішно сприймає навчальну інформацію 
(як усну, так і письмову) з першого 
пред'явлення. Здатний самостійно виділити 
нове і головне при інтелектуальної обробки 
навчального матеріалу. Темп 
інтелектуальної діяльності дещо вище, ніж в 
інших учнів. Результат роботи отримує, 
успішно відтворюючи запропонований 
алгоритм, у ряді випадків може діяти 
оригінальним, творчим способом. Здатний 
дати розгорнуту відповідь і обґрунтувати 
його, аргументувати свою позицію. У 
більшості випадків може дати об'єктивну 
оцінку результату своєї роботи, так як 
розуміє суть допущених помилок. 

Бажано заохочувати 
творчий підхід до 
вирішення навчальних 
завдань, розвивати 
пізнавальний мотив. 

 
2. Організаційні вміння й навички 

Бали Види роботи на уроці 
Предмети які викладаються  

            

1.Отримавши завдання: 

3 планує роботу до її початку             

2 планує дії в ході роботи             

 
 
 

узагалі не складає плану             

2. Питання, що уточнюють завдання: 
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4 не потребує додаткових пояснень             

3 задає до початку  роботи             

2 в ході роботи             

1 не задає, хоча  й потребує пояснень             

3. Виконуючи завдання: 

4 точно притримується плану             

3 
відступає від плану в деталях, 
зберігаючи загальну послідовність 
дій 

            

2 
Починає працювати за планом, але в 
ході роботи грубо порушує порядок 
дій 

            

1 Працює хаотично, без плану             

4. Завершуючи завдання: 

3 
обов’язково добивається 
запланованого результату 

            

2 
не доводить роботу до кінцевого 
результату 

            

1 
задовольняється помилковим 
результатом 

            

5. Закончивши роботу: 

4 
Перевіряє її результат, знаходить та 
виправляє помилки 

            

3 
результат не перевіряє, бо 
задовольняється будь-яким 
результатом 

            

2 
результат не перевіряє, бо завжди 
впевнений у його правильності 

            

1 
результат перевіряє, але помилок  «не 
бачить» 

            

6. Допомога в роботі: 

4 не потребує             

3 Потребує та приймає             

2 Потребує, але не вміє користуватися             

1 Потребує, але не звертається             
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Загальний бал:             

 
* За основу взято експертне опитування, наведений у книзі Н.Ф. 

Круглової «Регуляторна складова навчальної діяльності». 
Процедура обробки даних опитування така ж, як за інтелектуальним ОУНам. 
В результаті підрахунку можна виділити три групи учнів: слабка група (від 6 до 
10 балів), середня група (від 11 до 16 балів), сильна група (від 17 до 22 бали). 

Група, 
бали Статус Рекомендації учителям 

Слабка 
група 
(6–10 
балів) 

Утруднене осмислення навчальної 
задачі як мети діяльності. Приступає 
до роботи, не маючи плану; 
уточнюючих питань не задає, хоча і 
потребує пояснень; діє імпульсивно, 
хаотично. Якщо план роботи 
запропонований педагогом, в ході 
роботи грубо порушує його, не 
помічаючи цього. Завершивши 
завдання, часто задовольняється 
помилковим результатом. При цьому, 
навіть перевіряючи результат, 
допущених помилок не бачить. Не 
здатний звернутися за необхідною 
допомогою і, навіть якщо така 
допомога надана, не вміє нею 
скористатися. 

Необхідно навчати вмінню 
ставити мету власної 
діяльності, розробляти 
кроки по її досягненню, 
покроково звіряти свої дії з 
наявним планом. По 
завершенні роботи слід 
спонукати дитину 
порівнювати отриманий 
результат з еталоном, 
знаходити і виправляти 
допущені помилки і на цій 
основі давати самооцінку. 
Бажано показувати дитині, 
де можна отримати 
допомогу і як нею 
скористатися. 

Середня 
група 
(11–16 
балів) 

У цілому ряді випадків здатний 
осмислити навчальну задачу як мету 
своєї діяльності. При цьому 
планування і необхідні уточнення 
здійснює вже в ході роботи. Маючи 
цілий ряд сформованих алгоритмів 
роботи, не завжди здатний вибрати 
оптимальний. При реалізації плану 
роботи відступає від нього в деталях, 
зберігаючи загальну послідовність 
дій. Завершуючи роботу, не завжди 
досягає запланованого результату. 
Результат роботи не перевіряє у 
зв'язку з тим, що заздалегідь 
переконаний у його правильності чи 
тому, що задовольняється будь-яким 
результатом. У разі необхідності 

Потрібно надати учню 
організуючу та 
стимулюючу допомогу. 
Необхідно розвивати 
навички планування 
власної діяльності і 
здатність діяти відповідно з 
планом, вміння вибирати 
оптимальний алгоритм 
роботи. Також слід 
формувати більш чіткі 
уявлення про еталоні 
роботи та критерії її оцінки. 
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може звернутися за допомогою, але 
не завжди здатний нею скористатися. 

Сильна 
група 
(17–22 
бали) 

Здатний осмислити навчальну задачу 
як мету своєї діяльності. У більшості 
випадків, приступаючи до роботи, 
заздалегідь планує свої дії або 
успішно користується вже 
сформованими алгоритмами роботи. 
У разі необхідності уточнює деталі 
до початку роботи. Здійснюючи 
роботу, точно дотримується наявного 
плану або відступає від плану лише в 
деталях, зберігаючи загальну 
послідовність дій. Завершуючи 
завдання, обов'язково досягає 
запланованого результату. 
Закінчивши роботу, перевіряє її, 
знаходить і виправляє помилки. У 
разі необхідності здатний звернутися 
за необхідною допомогою і 
скористатися нею 

Слід розвивати 
самостійність у навчальній 
роботі, заохочувати 
знайдені дитиною 
оригінальні і раціональні 
способи організації власної 
роботи. 

 
Комуникативні уміння й навички 

Бал
и Виды роботи на уроці 

Предмети 

            

1. Викладення власних думок: 

3 
може самостійно донести свою думку до 
інших 

            

2 
може донести свою думку до інших тільки з 
допомогою навідних питань 

            

1 
не може донести свою думку до інших 
навіть з допомогою навідних питань 

            

2. Ведення дискусії 
2.1. Здатність відповідати на питання: 

4 
зазвичай відповідає, даючи розгорнуту 
відповідь 

            

3 
зазвичай відповідає, даючи короткий 
(неповний) відповідь 

            

2 
як правило, при відповіді відчуває труднощі 
із-за хвилювання 
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2 
як правило, при відповіді відчуває труднощі 
через обмеженість словника 

            

1 
практично не може самостійно відповідати 
на запитання 

            

2.2. Здатність ставити питання: 

3 
зазвичай самостійно формулює коректні 
запитання 

            

2 
формулювання запитань не завжди 
зрозумілі співрозмовнику і вимагають 
уточнень 

            

1 
практично не може формулювати питання, 
зрозумілі співрозмовнику 

            

2.3. Здатність коректно заперечувати опонентові: 

3 
зазвичай заперечує своєму опоненту 
коректно 

            

2 
не завжди коректно заперечує своєму 
опонентові 

            

1 
як правило, не дотримується коректність, 
заперечуючи опонентові 

            

3. Взаємодія в навчальній групі (в групі однолітків) 
3.1. Здатність аргументовано відстоювати власну позицію: 

3 
зазвичай відстоює свою позицію 
аргументовано 

            

2 
не завжди аргументовано відстоює свою 
позицію 

            

1 
як правило, не може аргументовано 
відстояти свою позицію 

            

3.2. Здатність гнучко (розумно й свідомо) змінювати власну позицію: 

4 
зазвичай може гнучко (розумно й свідомо) 
змінювати свою позицію в разі необхідності 

            

3 
не завжди може у разі необхідності гнучко 
(розумно й свідомо) змінювати свою 
позицію 

            

2 
як правило, не може гнучко (розумно й 
свідомо) змінювати свою позицію, навіть 
якщо розуміє необхідність цього кроку 

            

1 не може гнучко (розумно й свідомо)             
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змінювати свою позицію, тому що, як 
правило, не розуміє необхідність цього 
кроку 

3.3. Здатність підкорятися рішенню групи для успіху загальної справи: 

3 зазвичай може підкоритися рішенню групи             

2 не завжди може підкорятися рішенню групи             

1 як правило, не підкоряється рішенню групи             

4. Дотримання соціальної дистанції в ході спілкування 
(здатність враховувати статус співрозмовника і особливості ситуації 
спілкування): 

3 
зазвичай утримує соціальну дистанцію в 
ході спілкування 

            

2 
не завжди утримує соціальну дистанцію в 
ході спілкування 

            

1 
як правило, ігнорує соціальну дистанцію в 
ході спілкування 

            

Загальний бал:             

Процедура обробки даних опитування така ж, як за інтелектуальним 
ОУНам. 
В результаті підрахунку можна виділити три групи учнів: слабка група (від 8 до 
13 балів), середня група (від 14 до 20 балів), сильна група (від 21 до 26 балів). 

Група, бали Статус Рекомендації учителям 

Слабка 
група (8–13 
балів) 

Не здатний самостійно донести 
до оточуючих власні думки і 
формулювати відповіді на 
звернені до нього питання, а 
також самостійно формулювати 
запитання співрозмовника. В 
ході дискусії, як правило, не 
коректний. Не може 
аргументовано відстоювати 
власну позицію і гнучко 
змінювати її, так як не розуміє 
необхідність цього кроку. При 
взаємодії в групі не 
підпорядковується загальним 
рішенням групи. Не здатний 
будувати спілкування з 
урахуванням статусу 
співрозмовника і особливостей 

Необхідно розвивати 
прийоми участі в дискусії, 
формувати здатність 
обґрунтовувати свою 
позицію в суперечці, 
бачити загальну ціль групи 
і діяти згідно з нею, 
утримувати соціальну 
дистанцію в ході 
спілкування з дорослими і 
однолітками. 
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ситуації спілкування. 

 Середня 
група (14–20 
балів) 

Відчуває деякі утруднення при 
викладі власних думок, 
відповідях на звернені до нього 
питання у зв'язку з хвилюванням 
(обмеженим словниковим 
запасом) і при спробах 
самостійно формулювати 
запитання співрозмовника. Не 
завжди здатний відстояти свою 
позицію чи розумно змінювати 
її, а також підкоритися рішенню 
групи для успіху загальної 
справи. Заперечуючи опоненту, 
буває некоректний. В ході 
спілкування може порушувати 
соціальну дистанцію. 

Необхідно працювати над 
вдосконаленням уміння 
викладати свої думки, 
формулювати запитання 
співбесіднику та 
відповідати на поставлені 
питання. Бажано 
допомогти дитині в 
розвитку здатності 
відстоювати свою позицію 
або розумно змінювати її. 
Слід працювати над 
умінням дотримуватися 
соціальну дистанцію в 
спілкуванні. 

Сильна 
група (21–26 
балів) 

Здатний ясно і чітко викладати 
свої думки, коректно відповідати 
на поставлені запитання, 
формулювати запитання 
співрозмовника, а також 
заперечувати опоненту. Вміє 
аргументувати свою позицію або 
гнучко змінювати її у випадку 
необхідності. Здатний 
підкоритися рішенню групи 
заради успіху загальної справи. 
Завжди утримує соціальну 
дистанцію в ході спілкування. 

Не потребує спеціальної 
роботи з розвитку 
комунікативних навичок. 

Зрозуміло, опис статусу учнів і рекомендацій по роботі з ними носять 
узагальнений характер. У кожному конкретному випадку необхідно 
враховувати індивідуальні особливості дітей. 
Дуже цікаво звести дані по кожній з шкал на великому аркуші. Це дає 
можливість побачити сильні і слабкі сторони навчальної роботи учнів, виявити 
найбільш ефективно працюючих вчителів для обміну досвідом. Можна 
порівнювати одні і ті ж параметри діяльності учнів на різних предметах, щоб 
при необхідності організувати корекційну роботу. При періодичному 
проведенні даної діагностики в одному і тому ж класі (не частіше, ніж на 
початку і в кінці року) можна побачити динаміку розвитку учнів. Одним 
словом, у даної методики є певний потенціал. Інтелектуальні вміння і навички 
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Додаток 17 
ПРОГРАМА  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДИТИНИ  З ВАДАМИ  РОЗВИТКУ 

«Дитина може навчитися жити зі своєю неповносправністю. 
 Але вона ніколи не зможе бути щасливою, 

 якщо не відчуває, що є улюбленою та  
безцінною для своїх батьків...» 

 
Дитячий психоаналітик  

Бруно Бетельгейм 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИТИНУ 

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Рік народження (вік)____________________ 

Відвідування групи дитячого садка або класу школи на даний момент 

______________________________________________________________ 

З якого навчального закладу прибув______________________________ 

Медичний діагноз_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Уточнити: педагогічна занедбаність,  затримка психічного розвитку, 
ступінь розумової відсталості (легкий, середній, важкий). 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 

Сімейний анамнез (Відомості про батьків і родичів, чи живі вони, чим 
займаються, чи є між ними спорідненість, на які хвороби вони хворіли, вік 
батьків при народженні досліджуваного.  

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________ 

Чи були в роду психічно хворі або розумово відсталі: наркоманія, 
 алкоголізм, сифіліс, туберкульоз, судомні напади, випадки самогубства,  
психопатії, дивної поведінки і в кого саме. 
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________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Відомості про братів і сестер досліджуваного ___________________ 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________ 

ОСОБИСТИЙ   АНАМНЕЗ 

Перебіг внутрішньоутробного періоду (виснаження організму вагітної 
матері, неповноцінне  харчування, вплив механічних і  психічних травм, 
інфекції, інтоксикації). 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Пологи та їх перебіг (На якому місяці вони  були, чи було хірургічне 
втручання, чи спостерігалася асфексія, чи застосувався метод оживлення,  чи 
були судоми, який був загальний стан новонародженого). 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Раннє дитинство: (Коли почала ходити і говорити. Які перенесла  
хвороби, особливо інфекційні. Чи не було судом, нічних страхів, заїкання,  
закритих черепно-мозкових травм, інтоксикацій). 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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СІМ’Я ДОСЛІДЖУВАНОГО: 

Соціальний стан досліджуваного (сирота, соціальна сирота, під опікою 
чи піклуванням,  батьки розлучені,  мати одинока) 

_______________________________________________________________
Склад сім’ ї  

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Взаємини між членами родини: 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Освіта і професія батьків: 

 

 

Умови проживання  і виховання: 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Ставлення членів  сім’ ї до дитини: 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ФІЗИЧНИЙ СТАН 

Зовнішній вигляд: одяг, зачіска, риси обличчя, характерні зовнішні 
ознаки. 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Зміни у фізичному розвитку (ріст, вага) 
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________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Порушення рухової активності, загальної дрібної моторики (скутість, 
розгальмованість, гіпо- і гіперактивність, паралічі, парези, стереотипії 
(нав’язливі рухи), астенія). 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Вміння самообслуговування і потреба у спеціальній допомозі. 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Стан аналізаторів (тип сприйняття:зорове слухове, тактильне, змішане; 
запам’ятовування; впізнання; відтворення, забування) 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Пізнавальні інтереси, зацікавлення. Уміння вчитися. 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Особливості сприйняття (форми, кольору, розміру, просторова 
орієнтація, часу. Розуміння змісту малюнків, текстів). 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Особливості мислення (здатність робити висновки, вміння порівнювати, 
міркувати, встановлювати причиново-наслідкових зв’язки) 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Особливості пам’яті (зорова, слухова, моторна, змішана) 
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Особливості уваги (Види і властивості уваги(концентрація, розподіл, 
переведення, відволікання, стійкість і зосередженість, мимовільна і довільна 
увага) 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Особливості мови (Характеристика спілкування. Дефекти мови. 
Розуміння мовлення. Словниковий запас) 

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

СПОВІЛЬНЕНІСТЬ ТЕМПУ ДІЯЛЬНОСТІ  ЧИ РУХОВА 
РОЗГАЛЬМОВАНІСТЬ 

Завдання виконує дуже повільно, довго не приступає  до роботи, мовчить; 
часто не вкладається у відведений час; часто з’являються зовнішні ознаки 
втоми;  повсякчас поспішає, часто відволікається, метушиться; розпочинає 
виконання завдання, не дослухавши інструкції; 

 

Порушення планування, регулювання діяльності  (не аналізує 
вихідних умов, відсутня логіка суджень). 

 

Особливості засвоєння навчального матеріалу (Труднощі в оволодінні 
новим матеріалом. Уміння застосовувати засвоєний матеріал, добирати  
відповідні приклади до вивченого правила). 

 

Індивідуальні особливості, що впливають на  розвиток навчальних 
здібностей та успішність (невпевненість, тривожність, демонстративність,  
замкнутість, астенія, вади мовлення, моторики тощо). 
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Додаток 18 
 
Н А К А З                                   
 07.07.2014 р.         № 614-од 
Про підсумки роботи школи  у 2013-2014 н.р. 
щодо впровадження інклюзивної освіти 
 
Відповідно до наказу управління освіти Луцької міської ради від 

14.04.2011р. № 248-од, від 03.07.2013р.№425-од, 30.08.2013р. № 478-од,  з 
метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 2013-2014н.р. було 
організовано інклюзивне  навчання для 2 дітей з особливими потребами у 1г 
(Піцик Ольга) та 5в (Смідюк Анастасія) класах згідно з наказами від 
30.08.2013р №291од та №292 од. 

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами 
організовувалося відповідно до «Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження заходів щодо 
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах на період до 2015 року».  

З метою активізації роботи щодо вирішення концептуальних теоретичнихі 
організаційних питань інклюзивної освіти та впровадження їїв н/в процес у 
школі наказом від 30.08.2013р. було створено консультативно-педагогічну 
групу з питань інклюзивної освіти дітей з особливими потребами. Робота 
проводилася згідно з відповідним планом заходів  

Навчання в інклюзивних класах здійснювалося за типовими навчальними 
планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими 
Міністерством освіти і науки для загальноосвітніх навчальних закладів.  

Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням 
здійснювався відповідно до робочого навчального плану школи. З урахуванням 
індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами було 
складено індивідуальні навчальні плани відповідно до висновків та 
рекомендацій ПМПК  щодо вибору для дитини навчальної програми (для дітей 
зі зниженим слухом). 

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складався з 
урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної 
діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням 
санітарно-гігієнічних вимог. 

Корекційно-розвиткова робота проводилася педагогами, психологом, 
логопедом, сурдопедагогом відповідно до затвердженого директором школи 
календарно-тематичного планування. 

Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 
закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 
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загальноосвітніх навчальних закладів», згідно з наказомуправління освіти 
Луцької міської ради від 31.102013р №283-к у школі введено посаду вихователя 
(асистента вчителя). Протягом року асистентами вчителя Денисюк Н.А (0,5 
ставки в 1г класі), Козовою Л.М.(0,5 ставки в 5в класі) велася необхідна 
документація. 

Була налагоджена співпраця з науковцями , медичними працівниками, 
соціальними службами та громадськими організаціями . 

На контролі соціальної служби школи був патронаж сімей, в яких 
проживають діти даної категорії. З нагоди відзначення Міжнародного дня 
інвалідів бібліотекарями школи було організовано виставку літератури «Душі 
людської доброта». В рамках проведення акції до дня Святого Миколая була 
проведена учнівська благодійна акція по збору подарунків, м’яких іграшок , 
дитячих книг для дітей – інвалідів. Класні керівники та класоводи провели 
години – спілкування «Дивись на нас, як на рівних!». 

Протягом року проводилася активна робота щодо обміну досвіду з даного 
питання у рамках області, міста. Так, у листопаді 2013року заступник 
директора Гончарова Н.І. психолог Онищук Г.Г., асистент вчителя Денисюк 
Н.А. відвідали Ковельську ЗОШ №2, логопедом Ємець відвідане ДНЗ № 28 з 
метою обміну досвідом роботи з учнями, що мають вади слуху. Досвідом 
роботи з організації та впровадження інклюзивної освіти ділилася заступник 
директора з н/в роботи Гончарова Н.І на обласному семінарі заступників 
директорів(листопад), міських семінарах психологів (листопад, лютий) 

З метою сприяння виконанню вимог законодавчої та нормативної бази 
України щодо реалізації права на здобуття якісної освіти та безперешкодний 
доступ дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
відповідно до наказу управління освіти Луцької міської ради від 20.05.2014р. № 
309-од, а також із метою належної організації індивідуального навчання у 2014-
2015 н.р. 

Наказую: 
1. Дирекції школи: 
1.1. Постійно сприяти реалізації права на якісну освіту дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчаються в 
інклюзивних класах. Залучати до роботи з дітьми із складними вадами розвитку 
практичного психолога, соціального педагога, логопеда, сурдопедагога. 

1.2. Постійно створювати передумови та умови для впровадження 
інклюзивної освіти в школі. 

1.3. До 01.09.2014 року скласти угоди про співпрацю зі спец. закладами 
(ДНЗ №28, НРЦ), видати відповідні накази та спланувати плани співпраці з 
даними закладами. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи: 
2.1 До 26.08.2014 року довести даний наказ до відома педагогічного 

колективу. 
 2.2. До 01.09.201 спланувати роботу консультативно-педагогічної 

групи. 
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2.3. Систематично тримати на контролі питання співпраці з Луцькою 
міською ПМПК.  

3. Психологу школи Онищук Г.Г. з 01.09.2014 року систематично вести  
«Картки стану здоров’я і розвитку дитини» (картки стану здоров’я заповнювати 
в школі та видавати батькам на руки, прописувати клас і програму, за якою 
навчається дитина, доводити до відома батьків час і дату проходження 
обстеження Волинської обласної психолого-медико-педагогічної консультації). 

        4. Відповідальність за організацію виконання наказу покласти на 
заступника директора з навчально-виховної роботи. 

   5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Директор школи                                 С.В. Романюк 

 

 

Додаток 19.  

АНКЕТА 

«Ставлення підлітків до дітей з обмеженими можливостями» 
1. Як ти ставишся до дітей, які мають  особливі освітні потреби: 
•  Порушення зору;  слуху 
•  Фізичні вади 
•  Розлади розумового розвитку 
• Порушення психологічного розвитку 
• Хронічні захворювання 
2. Які позитивні риси особистості ти можеш відзначити в  цієї 

категорії дітей. 
• Доброзичливість; 
• Наполегливість у досягненні мети; 
• Працездатність; 
• Терпіння; 
• Інше (напиши) 
3. Які негативні риси особистості ти можеш відзначити: 
• Заздрість; 
• Недовіра до оточуючих; 
• Нестаток ініціативи; 
• Надмірне почуття жалю до себе 
• Низький рівень комунікативності 
• Почуття невпевненості 
4. У якій школі найкраще було б навчатися дітям з особливими 

потребами: 
• В спецшколах; 
• В спецкласах масових шкіл; 
•  У звичайному класі  загальноосвітньої школи 
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• Індивідуально вдома 
5. Як ти ставишся до того, щоб  така дитина була твоїм: 
• Сусідом по дому; 
• Сусідом по квартирі; 
• Родичем; 
• Однокласником; 
• Другом 
6. Чи потрібні пільги для дітей з обмеженими можливостями: 
• При вступі до вищих навчальних закладів, технікумів; 
• У транспорті; 
• При лікуванні; 
•  Соціальна  допомога 
7. Чи потрібен  у місті спеціальний центр, де  б могли 

спілкуватися діти  з особливими потребами  та  їх здорові  ровесники: 
• Так 
• Ні 
• Не знаю 
 

Додаток 20 

ПРОГРАМА 

з розвитку слухового сприймання та формування вимови 

1-2 класи (для дітей з вадами слуху,  які навчаються в інклюзивних 

класах) 

Укладено сурдопедагогом  Луцької ЗОШ №15  Миронюк Г. А. 

Вступ 

Програми корекційно-розвивальних занять з розвитку слухового 

сприймання та формування вимови для 1-2 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (для дітей зі зниженим слухом в інклюзивних класах) роблені у 

відповідності до вимог Державного стандарту початкової освіти дітей з 

особливими навчальними потребами. 

Вони містять основні напрями корекційно-розвивальної роботи. 

 В основу програми покладено наступні принципи: 

• оптимальної організації та змістового наповнення навчального 

процесу, 
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•  універсальності концептуальних підходів (незалежно від форми 

навчання, ланки освіти, навчального закладу тощо) та варіативності методик 

навчання, 

• особистісної зорієнтованості навчального процесу, 

• компетентнісного підходу, 

• пріоритету екології особистості, 

• пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх гнучкого 

застосування над максимальним накопиченням знань, 

• інтеграції змістових напрямів. 

Передбачене право педагога вносити корективи, продиктовані принципом 

оптимальності за конкретних навчальних умов.  Вчитель, з огляду на рівень 

підготовки та індивідуальні особливості учнів класу, може розподіляти 

навчальний час за власним баченням, а також змінювати послідовність 

вивчення тем, якщо це не порушує логіки засвоєння навчального матеріалу. 

В основі програм лежать традиційні принципи навчання дітей цієї 

категорії, а також сучасні наукові підходи щодо природи порушення слуху, 

його наслідків та можливостей їх попередження і подолання. Програми 

націлюють не лише на опанування дітьми певного обсягу знань, а передусім на 

різнобічний розвиток, особистісне зростання дітей, забезпечення їхньої 

соціалізації.  

Розв’язання специфічних завдань навчання дітей з порушеннями слуху: 

формування комунікативних навичок, розвиток полісенсорного сприймання і 

розуміння зверненого мовлення (усного та писемного), попередження і 

подолання вторинних наслідків порушення слуху у пізнавальній сфері, згідно 

програмних вимог, здійснюється на міжпредметному рівні. У програмах 

знайшли своє втілення компетентнісний, індивідуальний підходи та принцип 

особистісної зорієнтованості навчання.  

Розвиток медичних технологій, удосконалення технічних засобів корекції 

слуху, впровадження сучасних методик навчання зумовило те, що стан слуху до 

певної міри втратив своє провідне значення серед чинників, які визначають 
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навчальні можливості дитини. Натомість, на перший план вийшли інші 

чинники: час, коли діагностовано порушення слуху, здійснено 

слухопротезування (слуховими апаратами або імплантами), розпочато 

спеціальне навчання, доцільність обраного «навчального шляху» та методичних 

підходів тощо.  

Для реалізації програмних вимог можуть бути використані різні 

методичні підходи. Необхідність реагувати на неоднорідність учнівських 

можливостей та потреб вимагає від педагога знань різних підходів та 

практичних навичок їх чергування та паралельного використання у динамічних 

умовах уроку. Нова освітня парадигма вимагає вміння добирати, варіювати, 

модифікувати, адаптувати навчальні, виховні, корекційно-розвивальні 

технології у відповідності до конкретних завдань та умов. На зміну навчального 

процесу, спрямованого одразу на всіх учнів, приходить максимально 

індивідуалізований процес, зорієнтований на кожну конкретну дитину (обсяг 

матеріалу, спосіб його подачі та презентації знань, темп засвоєння, проміжні 

здобутки та кінцевий результат тощо). У цьому контексті нового значення та 

місця у навчальному процесі набувають і програми.  Сучасна програма – 

документ, який не має декларативного характеру, не орієнтує педагога на 

кількісні показник суми знань, вмінь та навичок, які мають опанувати всі діти 

за один проміжок часу. Натомість вона містить  напрями роботи з дітьми, що 

націлюють на формування у дітей життєвих компетентностей, пізнання ними 

світу та визначення свого місця у ньому, засвоєння способів отримання знань та 

навичок їх практичного використання. 

Програми призначені для використання у загальноосвітніх школах з 

інклюзивним навчанням (для дітей зазначених категорій). 

 

1 клас 
(3 год. на тиждень) 

№ 
п/п 

Зміст заняття Кількіс
ть 
годин 

1. Обстеження слуху та мови. 3 
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2. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Тема: «Навчальні речі». 

3 

3. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Тема: «Сім`я». 

3 

4. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природний матеріал. 
3. Тема: «Наш клас». 
4. Тема: «Продукти харчування». 

3 

5. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Тема: «Фрукти». 

3 

6. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Тема: «Овочі». 

3 

7. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Тема: «Колір». 
4. Тема: «Чим ми їмо». 

3 

8. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природничий матеріал. 
3. Тема: «Меблі». 
4. Тема: «Осінь». 

3 

9. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Розвиток слухового сприймання. 
4. Тема: «Іграшки». 

3 

10. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Тема: «Одяг». 

3 

11. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природничий матеріал. 
3. Тема: «Професії працівників школи». 
4. Тема: «Взуття». 

3 

12. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Тема: «Що ми робимо?». 

3 

13. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природничий матеріал. 
3. Тема: «Частини тіла людини». 
4. Тема: «Частини тіла». 

3 

14. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 

3 
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3. Тема: «Календар». 
15. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 

2. Граматичний матеріал. 
3. Тема: «Дні тижня». 

3 

16. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Тема: «Свійські тварини і їх діти». 

3 

17. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природничий матеріал. 
3. Тема: «Колір, форма, смак овочів і фруктів». 
4. Тема: «Свійські птахи та їх діти». 

3 

18. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Тема: «Дикі тварини та їх діти». 

3 

19. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Текст: «Голуби». 

3 

20. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природничий матеріал. 
3. Текст: «Чергова». 

3 

21. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Текст: «Хвора». 

3 

22. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Текст: «Охайна дівчинка». 

3 

23. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Природничий матеріал. 
3. Текст: «Весна». 

3 

24. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Текст: «Чергова». 

3 

25. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Текст: «Сім`я». 

3 

26. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Текст: «Магазин». 

3 

27. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Граматичний матеріал. 
3. Текст: «Завод». 

3 

28. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Текст: «Влітку». 

3 
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29. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Оповідання: «Їжак». 

3 

30. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Оповідання: «Дерева». 

3 

31. 1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Оповідання: «Весняне сонечко». 

3 

 
2 клас 
(2 год. на тиждень) 
 
 

№ 
п/п 

Зміст заняття Кіль
кість 
годи
н 

1.  Обстеження слуху та мови. 2 
2.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 

2. Мовний матеріал, пов`язаний з вивченням 
загальноосвітніх предметів. 
3. Тема 1: «Літо, до побачення». 
4. Тема 2: «Літні канікули». 
5. Тема 3: «Слова, що відповідають на запитання хто? 
що?». 
6. Робота над текстом: «Літні канікули». 

2 

3.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Встав у речення потрібні слова. 
3. Постав запитання хто це? що це? до предметів. 
4. Робота над текстом: «Клас». 

2 

4.  1. Режим дня. 
2. Розрізнення та вживання знайомих фігур і тіл. 
3. Розрізнення однини і множини предметів, 
групування їх за допомогою займенників (він, вона, воно, 
вони). 
4. Розрізнення однини і множини предметів. 
5. Робота над текстом: «Моє село (місто)». 

2 

5.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Подовження приголосних звуків у найбільш 
уживаних словах. 
3. Визначення роду прикметників за закінченням 
початкової форми. 
4. Поняття десятки, одиниці. 

2 
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5. Робота над текстом: «Ліс». 
6.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 

2. Порядкова лічба в межах 11-20. 
3. Заміни малюнки словами. 
4. Складання умови задач на знаходження суми за 
малюнком. 
5. Робота над текстом: «Осінь». 

3 

7.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Дидактична гра «Склади картинку». 
3. Розв`язування прикладів, що пов`язані з нумерацією 
чисел. 
4. Звуки голосні та приголосні, їх розрізнення. 
Формування вміння писати і вимовляти слова на слух, 
слухо-зорово. 
5. Робота над текстом: «Сім`я». 

2 

8.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Визначення роду прикметників, за закінченням 
початкової форми. 
3. Розв`язування прикладів. 
4. Класифікація слів за допомогою запитань. 
5. Робота над текстом: «Олівець». 

2 

9.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Усна лічба в межах 20. 
3. Тема: «Розмова». 
4. Робота над текстом: «Сім`я». переказ тексту 
«Сім`я» за планом. 

2 

10.  1. Навчись відповідати. 
2. Табличне додавання з переходом через десяток на 5, 
6, 7. 
3. Подивись на малюнки, постав запитання і дай 
відповіді. 
4. Прочитай. Розмова. 
5. Запам`ятай запитання. Відповідай.  

2 

11.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Табличне додавання на 8, 9 з переходом через 
десяток. 
3. Робота над текстом: «Зима». 
4. Переказування тексту за малюнком «Зима». 

2 

12.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Розв`язування задач. 
3. Порядок виконання дій у виразах із дужками. 
4. Робота над текстом: «Санітарний день». 

2 

13.  1. Фрази: «Хто живе у селі?», «Як звати твою 
бабусю?», «Чи любиш бабусю?», «Чи любиш ти дідуся?».  

2 
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2. Природничий матеріал. 
3. Робота над текстом: «Хто працює в селі?». 

14.  1. Фрази: «Яка зараз пора року?», «Який зараз 
місяць?», «Назви місяці зими», «Який перший місяць 
зими?», «Який другий місяць зими?». 
2. Матеріал на тему: «Одяг і взуття». 
3. Робота над текстом: «Зима». 

2 

15.  1. Фрази: «Чи любиш ти гратися?», «З ким ти любиш 
гратися?», «Де ти любиш гратися?», «В тебе є подруга 
(товариш)?». 
2. Матеріал на тему: «Іграшки». 
3. Робота над текстом: «Ялинка в школі». 

2 

16.  1. Фрази: «Які ти знаєш пори року?», «Яку ти любиш 
пору року?», «Яка сьогодні погода?», «Який сьогодні 
день?», «Яке сьогодні число?». 
2. Математичний матеріал. 
3. Робота над текстом: «Прийшла зима». 

2 

17.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Мовний матеріал, що пов`язаний з вивченням 
загальноосвітніх дисциплін. 
3. Мовний матеріал, що пов`язаний з вивченням 
загальноосвітніх дисциплін. 
4. Вправляння у змінювані форми іменників при 
поєднанні з різним прикметниками. 
5. Робота над текстом: «Зимові канікули». 

2 

18.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Вправляння у змінюванні іменників в однині та 
множині. 
3. Розв`яжи приклади на >,<,=. 
4. Бесіда з учнями за малюнком «Їдальня». 
5. Текст: «Чергові». 

2 

19.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Мовний матеріал, що пов`язаний з вивченням 
загальноосвітніх дисциплін. 
3. Математичний матеріал. 
4. Допиши речення. 
5. Тема: «Дикі птахи». 
6. Робота над текстом: «Синичка». 

2 

20.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Типи речень за метою висловлювання (розповідні, 
питальні, спонукальні). 
3. Математичний матеріал. 
4. Тема: «ознайомлення з протилежними за 
значеннями словами». 

2 
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5. Робота над текстом: «День народження». 
21.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 

2. Математичний матеріал. 
3. Вправи на побудову речень за запитаннями. 
4. «Дикі звірі» (бесіда за малюнками). 
5. Оповідання «Як звірі снігову бабу ліпили». 

2 

22.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Розвиток мови. Які? (За кольором). 
3. Математичний матеріал. Тема: «Сантиметр, метр». 
4. Допиши слова. 
5. Оповідання «Каток у лісі». 

2 

23.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. 
3. Тема. Вправлення у змінюванні іменників в однині 
та множині (Хто? Кого?). 
4. Бесіда за картинкою «Сім`я». 
5. Робота над текстом: «Брат і сестра». 

2 

24.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Тема: «Розвиток мови». 
3. Математичний матеріал. 
4. Відновлення порядку у деформованих реченнях. 
5. Оповідання «Свято мами». 

2 

25.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Тема: «Вживання речень із запереченням, 
звертанням». 
3. Математичний матеріал. 
4. Робота над текстом: «Весна». 

2 

26.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Мовний матеріал, що пов`язаний з вивченням 
загальноосвітніх дисциплін. Зменшувальні і пестливі 
слова. 
3. Математичний матеріал. 
4. Складання речень за зразком. Допиши слова. 
5. Оповідання «Навесні». 

2 

27.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Мовний матеріал, що пов`язаний з вивченням 
загальноосвітніх дисциплін. 
3. Математичний матеріал. 
4. Читання вірша Т. Г. Шевченка «Весна». 
5. Вивчення напам`ять вірша Т. Г. Шевченка «Весна». 

2 

28.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Математичний матеріал. Розв`язування задачі. 
3. Зозстав запитання у реченнях. 
4. Оповідання «Весняне сонечко». 

2 
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29.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Вправи на розрізнення вірогідності подій у змісті 
сприйнятих реченнях. (буває, не буває). 
3. Коли буває? 
4. Математичний матеріал. 
5. Оповідання «Дерева». 

2 

30.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Навчання складанню описів простих предметів за 
запитаннями вчителя. 
3. Продовження складання описів простих предметів 
за запитаннями вчителя. 
4. Математичний матеріал. 
5. Оповідання «Їжак». 

2 

31.  1. Мовний матеріал розмовно-побутового характеру. 
2. Що це? 
3. Прочитай речення і покажи на малюнках. 
4. Математичний матеріал. 
5. Оповідання «Дощ». 

2 

 
Використана література: 
 

1. Бавовал Т. І., Рябова С. І. – Математика. Робочий зошит 1 
клас. 

2. Бикова І. А.  – Успішні сходинки. Тематичне оцінювання 2 
клас. 

3. Блінова Г. Й. – Альбом для обстеження мовлення у дитини. 
4. Блінова Г. Й.  – Подолання мовленнєвих вад дітей. Частина 2. 
5. Богданович М. В., Гап`юк Г. В. – Дидактичні матеріали з 

математики 3(2) клас. 
6. Будна Н. О., Головко З. Л. – Позакласне читання 2 клас. 
7. Вашуленко М. С., Науменко В. О., Захарійчук М. Д. – 

Післябукварик 1 клас. 
8. Гроза Е. П., Літвінова В. В. – Буквар. 
9. Гуменюк К. М. – Розвиток мовлення. 
10. Ковальчук Г. Г., Коробчук С. А. – Стежина. Волинська 

читанка.Навчальний посібник для початкової школи. 
11. Малярчук А. Я. – Дидактичний матеріал для виправлення 

мовних недоліків. 
12. Савченко М. А. – Вчимося говорити й читати. 
13. Супутник букваря від А до Я. 1 клас. 
14. Федієнко В., Хаджинова В. – Розвиваємо мовлення. 
15.  Федієнко В., Волкова Ю., Уворова Т. – Розвиток мовлення. 
16. Шеремет М. К. – Вимова підготовчий клас. 

 



84 

 

 
Додаток 21 
 
ПРОГРАМА 
з розвитку зв’язного мовлення 
по подоланню фонетико - фонематичного недорозвинення 
та загального недорозвинення мовлення 
Укладено логопедом Луцької ЗОШ №15  Дворак .Г.М. 
Пояснювальна записка 
Дана програма підібрана для занять на інклюзивній формі навчання 
На сучасному етапі розвитку логопедичної науки проведення ранньої 

діагностики порушень мовленнєвого розвитку та надання своєчасної 
корекційно-педагогічної допомоги набули пріоритетного значення, що сприяє 
зростанню ефективності подолання численних мовленнєвих вад у дітей. 

ФФНМ  (фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення) – це 
порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з 
різними мовними розладами унаслідок дефектів сприймання і вимови фонем. 
Професор Р. Левіна в рамках психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих 
порушень виділила групу дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням 
мовлення (ФФН). До цієї категорії належать діти з нормальним фізичним 
слухом і інтелектом, у яких порушені вимовна сторона мовлення і особливо — 
фонематичний слух. 

Фонематичний слух і фонематичне сприймання — це тонкий 
систематичний слух, що дає змогу розрізняти і впізнавати фонеми рідної мови. 
Фонематичний слух є частиною фізіологічного слуху, спрямований на 
співвіднесення і зіставлення звуків, які дитина чує, з їх еталонами, що 
зберігаються в пам'яті людини впорядковано — в «решітці фонем». 

Поняття «фонематичний слух» слід відрізняти від поняття «фонематичне 
сприймання». 

З раннього віку дитина, що нормально розвивається, чує звуки 
навколишнього середовища, бачить артикуляційні рухи губ дорослих і 
намагається їх наслідувати. При цьому вона постійно стикається з різним 
звучанням фонем рідної мови: ті самі звуки (наприклад, голосні а, о) по-різному 
вимовляють дорослі і діти, чоловіки і жінки. Кожна людина має індивідуальні 
особливості вимовляння звуків: одна говорить тихо, інша — голосно; дитина 
вимовляє звуки дзвінким, високим голосом, а до росла людина — низьким і 
хриплим. Проте ці звукові відтінки не слугують для розрізнення звукових 
оболонок мовних оди ниць. 

Індивідуальний варіант звучання фонем визначається не однією ознакою, 
а їх сукупністю, яка охоплює не тільки компоненти, що чуємо (такі, як шумові, 
частотні і висотні характери стики), а й зоровий образ і рухові відчуття, які 
виникають під час звуковимови. На думку Н. Жинкіна, до ознак звука належать 
і самі процеси кодування, які виникають під час переходу сигналу від периферії 
нервової системи до центру. 
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Установлено, що вже на ранніх етапах розвитку мовлення дитина 
«вловлює» деякі диференційні ознаки фонем. Трирічна дитина, не вимовляючи 
ще правильно звуки рідної мови, здатна вже визначити, правильно чи ні вони 
звучать у мовленні людей, що оточують її. Це можливо завдяки наявності 
фонематичного слуху і фонематичного сприймання. 

Фонематичне сприймання - це здатність розрізняти фонеми і визначати 
звуковий склад слова. Саме фонематичне сприймання допомагає відповісти на 
запитання: Скільки складів у слові сом? Скільки в ньому звуків? Який 
приголосний звук стоїть у кінці слова? Який голосний звук усередині слова? 

Правильний розвиток фонематичного слуху і фонематичного сприймання 
покладено в основу безпомилкового засвоєння письма і читання в процесі 
шкільного навчання. 

 

Вплив порушення фонематичного слуху на розвиток усного мовлення 

дитини 

Мовлення дітей з ФФН характеризується неправильною вимовою звуків: 
пропусками, спотвореннями, замінами. Найтиповішими є заміни звуків на 
більш прості за місцем і способом артикуляції (наприклад, р замінюється на л 
або в). При цьому дитина той самий звук може замінювати різними звуками: 
«лука» — рука, «ковово» — корова тощо. В низці випадків дитина може 
правильно вимовляти ізольований (окремий) звук, а в самостійному мовленні 
замінювати, спотворювати його. 

Кількість порушених звуків у дитини з ФФН може бути досить значною—
до 16—20. Таке порушення звуковимови у дітей безпосередньо зумовлене 
несформованістю у них фонематичного слуху. 

Виділяють три можливі стани у разі недорозвинення фонематичного 
слуху: 

•   недостатній розвиток і впізнавання тільки тих звуків, вимова яких 
порушена; 

•   недостатній розвиток значної кількості звуків із різних фонематичних 
груп за відносно сформованої вимови їх; 

•   глибоке фонематичне недорозвинення, коли дитина практично не може 
виділити їх зі складу слова, визначити послідовність звуків у слові. 

Поряд з порушеною звуковимовою у дітей з фонетико-фонематичним 
недорозвиненням спостерігаються помилки в складовій структурі слова і 
звуконаповненості. 

Складова структура слова — це кількість і порядок складів у слові. 
Звуконаповненість — кількість і порядок звуків усередині кожного 

складу. 
Нерідко в окремих дітей з ФФН спостерігаються труднощі у вимові слів зі 

складною складовою структурою і в збігу приголосних, а також речень, що 
складаються з подібних слів (це стосується насамперед незнайомих і важких 
слів). Вимовляючи такий лексичний матеріал, вони перекручують звуко-
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складовий малюнок слів: опускають склади, переставляють їх місцями і 
замінюють, можуть пропустити або, навпаки, додати звук усередину складу, 
наприклад: «каркадил» — крокодил, «батуретка» — табуретка, «голопед» — 
логопед тощо. 

Отже, характер описаних порушень свідчить про недостатність 
фонематичного слуху і сприймання у дітей з ФФН. Без спеціальної корекційної 
роботи дитина не навчиться розрізняти і впізнавати фонеми на слух, 
аналізувати звукоскладову будову слова, що призводить до появи стійких 
помилок в оволодінні писемним мовленням. 

Психолого-педагогічна характеристика дітей з фонетико-фонематичним 
недорозвиненням мовлення. Крім зазначених вище порушень мовленнєвого 
(вербального) характеру, окремо слід схарактеризувати можливі особливості в 
перебігу вищих психічних функцій у дітей з ФФН: 

•   увага у таких дітей може бути нестійкою, нестабільною і ви-
черпуватися, а також слабко сформованою, довільною, коли дитині важко 
зосередитись на одному предметі і за спеціальним завданням переключитися на 
інший; 

•   пам'ять може не відповідати нормі. При цьому дитині потрібно більше 
часу і повторів, щоб запам'ятати заданий матеріал; 

•   спостерігаються особливості в перебігу мисленнєвих операцій: поряд з 
переважанням наочно-образного мислення у дітей можуть виникати труднощі в 
розумінні абстрактних понять і відношень. Швидкість перебігу мисленнєвих 
операцій може бути дещо уповільненою, внаслідок чого уповільнюється 
сприймання навчального матеріалу. 

Виходячи з перелічених особливостей вищої нервової діяльності, дітей з 
ФФН в педагогічному плані можна схарактеризувати так: 

•   поведінка може бути нестабільною, з частою зміною настрою; 
•   можуть виникати труднощі в оволодінні навчальними видами 

діяльності; на заняттях діти швидко втомлюються, для них складно виконувати 
одне завдання впродовж тривалого часу; 

•   можливі труднощі в запам'ятовуванні інструкцій педагога, особливо 
дво-, три- і чотирискладових, що потребують поетапного і послідовного 
виконання; 

•   у низці випадків з'являються особливості дисциплінарного характеру. 
Під час планування і проведення корекційних занять потрібно 

враховувати ці специфічні особливості дітей з ФФН. Організовуючи з ними 
логопедичну роботу, доцільно: 

•   здійснювати суто індивідуальний підхід до кожної дитини з 
урахуванням її вікових і психічних особливостей; 

•   забезпечити позитивну мотивацію виконання завдань, щоб підвищити 
ефективність корекційної дії; 

•   чергувати різні види діяльності; 
•   включати до занять тренувальні вправи з розвитку уваги, пам'яті, 

мисленнєвих операцій. 
 



87 

 

Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) 

 Складне мовленнєве порушення, при якому у дитини з нормальним 
слухом та інтелектом порушуються усі компоненти мови: лексика, фонетика, 
граматика. Мовленнєвий недорозвиток може бути виражений в різному 
ступені: від повної відсутності мовленнєвих засобів спілкування до 
розгорнутого мовлення з окремими елементами лексико-граматичного та 
фонетичного недорозвитку. 

 
ІІІ-й рівень ЗНМ має такі особливості: 
 
На фоні порівняно розгорнутого мовлення спостерігається неточне знання 

і неточне використання багатьох побутових слів. В активному словнику 
переважають іменники і дієслова. Мало слів, які характеризують якості, ознаки 
предметів і дій, допускають помилки у використання простих прийменників і 
не використовують складні; спостерігається недостатня сформованість 
граматичних форм мови – помилки у відмінкових закінченнях, змішування 
часових та видових форм дієслів, помилки в узгодженні, не користуються 
спотворенням; в активному використовують прості речення. Відмічається 
повне невміння поширювати речення та будувати складні; у більшості дітей 
зберігаються недоліки вимови звуків і порушення структури слова, що 
спричиняє труднощі в оволодінні звуковим аналізом і синтезом слів; розуміння 
побутового мовлення хороше, але виявляється незнання окремих слів і значень, 
змішування смислових значень слів, близьких за звучанням, недостатнє 
оволодіння багатьма граматичними формами. 

Отже, експресивне мовлення дітей із ЗНМ ІІІ-го рівня може слугувати 
засобом спілкування лише за певних умов, які вимагають постійної допомоги у 
вигляді додаткових питань, підказок, заохочень з боку логопеда, вихователя, 
батьків. 

Логопедична робота з подолання ЗНМ здійснюється шляхом 
використання поетапної системи формування мовлення з урахуванням 
закономірностей його розвитку в нормі. 

На третьому етапі (ІІІ-й рівень ЗНМ) навчання головним завданням є 
розвиток зв’язного мовлення, тобто повне послідовне системне викладення 
думки (переказ побаченого, прочитаного, почутого, будь-яку подію, яка 
відбулася на основі подальшого розширення і уточнення словника 
імпресивного та експресивного мовлення, можливості диференційованого 
використання граматичних форм слова та словотворних моделей різних 
синтаксичних конструкцій. Таким чином корекційно-логопедичний вплив 
спрямований на розвиток різних компонентів мовленнєвої здібності 
(фонетичного, лексичного, словотворного, морфологічного, семантичного). 
Більш ефективне оволодіння усним мовленням дітей із ЗНМ ІІІ-го рівня, їх 
підготовку до навчання грамоти забезпечує формування елементарного 
усвідомлення явищ мови і мовлення. 
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Корекція і розвиток усного мовлення даної категорії дітей відбувається не 
лише на основі наслідування мовним зразкам, виконання різного роду 
мовленнєвих вправ та й на основі усвідомленого формування мовних 
узагальнень, розвитку ставлення до мовлення, як до мовної дійсності. 
Проводиться робота, спрямована на елементарне усвідомлення звуків 
мовлення, слів, речень. Корекційна робота на цьому етапі проводиться з 
урахуванням принципу взаємопов’язаного формування фонетико-
фонематичних і лексико-граматичних компонентів мови. Логопедичні 
підгрупові заняття поділяються на два типи: формування лексико-граматичних 
засобів мови і розвиток зв’язного мовлення та формування звукової сторони 
мовлення і плануються з урахуванням завдань і змісту кожного періоду 
навчання. Основна мета занять – забезпечити перехід від накопичених уявлень і 
пасивного мовленнєвого запасу до активного використання мовних засобів. 

Зміст корекційного навчання включає розширення і уточнення пасивного 
і активного словника, розвиток імпресивного та експресивного мовлення в 
процесі сприймання, диференціювання та правильного використання 
граматичних форм словозміни і словотворення, різних типів синтаксичних 
конструкцій, формування зв’язного мовлення, корекція фонетико-фонематичної 
сторони мовлення. Засвоєні системи мають бути включені в безпосередні 
спілкування в нових ситуаціях і в різних видах діяльності. 

На третьому етапі іде робота над удосконаленням 
словника  експресивного мовлення, уточненням значень слів над семантизацією 
лексики. Навчають використовувати слова, які позначають матеріал, слова з 
протилежним та схожим значенням. Багатозначні слова, слова з переносним 
значенням. Формують уміння використовувати слова, які позначають 
особистісні характеристики, слова з емоційним значенням. Навчають 
осмисленню образних висловів в загадках, казках, прислів’ях, приказках. 

Формування граматичної правильності мовлення відбувається на основі 
попередньо засвоєного матеріалу з лексики і фонетики. Використовують вправи 
на розрізнення і співставлення форм слів. Навчають розрізняти закінчення 
іменників, дієслів, однини і множини, відмінкові зміни одного й того ж слова. 
Навчають правильного використання іменників, утворених за допомогою 
непродуктивних суфіксів (иц/я/к продавщиця, лікарка), зменшено-песливих 
прикметників за допомогою суфікса (еньк/ий), відносних прикметників від 
основ іменників за допомогою суфікса (ов) ( медовий, горіховий), суфіксі (яч/ч) 
з чергуванням приголосного. Особливу увагу звертають на засвоєння 
споріднених понять (ліс, лісник). Утворюють порівняльні ступені прикметників 
та прислівників (високий, вищий, найвищий), навчають творенню складних 
слів (довговухий, чорноокий). 

У дітей розвивають навички правильної побудови простих поширених 
речень, речень з однорідними членами, простих складносурядних та 
складнопідрядних речень із використанням сполучників причини, мети, умови і 
часу. 
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У формуванні зв’язного мовлення удосконалюють навички описових 
розповідей, переказу літературних творів та народної творчості, творчого 
розповідання на основі творчої уяви з використанням набутих знань. 

Корекція порушень ФФН мовлення дітей з ІІІ-м рівнем ЗНМ передбачає 
формування правильної артикуляції відсутніх та порушених у вимові 
приголосних звуків пізнього онтогенезу, їх автоматизація та диференціація у 
різних фонетичних умовах. Розвивають слухову та слуховимовну 
диференціацію звуків, формують здібності здійснювати складні форми 
фонематичного аналізу та синтезу (знаходити місце звука у слові, послідовність 
і кількість звуків у слові) з урахуванням поетапного формування розумових дій. 
Удосконалюють навички утворення слів різної звуко-складової структури 
(ізольованих і у різних фонетичних контекстах). Знайомлять дітей з поняттями 
«речення», «слово», «звук», «склад». 

 

План роботи по подоланню фонетико -фонематичного 

недорозвинення та загального недорозвинення мовлення : 

 

Зміст заняття  

Обстеження слуху і мовлення дитини 1 тиждень 
1.Артикуляційні вправи для формування артикуляційної 
моторики (губи, язик, щелепа) 
2. Вправи на розвиток мовного дихання 
3. Вправи для розвитку фонематичного слуху 

2 тиждень 

1. Робота над постановкою шиплячих 
2. Вправи на розвиток фонематичного слуху 
3. Вправи на розвиток уваги 

3 тиждень 

1. Закріплення правильної артикуляції звука „ш" і його 
автоматизація 
2. Вправи на розвиток фонематичного слуху та уваги 

4 тиждень 

1. Формування правильної вимови звука „ж”. 
2. Вправи на розвиток дихання 
3. Збагачення словникового запасу словами зі звуком „ж". 

5 тиждень 

1. Закріплення правильної артикуляції звука „ж" і його 
автоматизація (аналогічно до звука „ш"). 
2. Розвиток зв'язного мовлення Тема "Одяг" 

6 тиждень 

1. Автоматизація звука "Ж"та "Ш" 
2. Кінестетичний праксис (робота з шишками, камінцями) 

7 тиждень 

1.Тема "Підготовка птахів та звірів до зими" 
2. Диференціація артикуляції звуків пЖ" - „Ш".  

8 тиждень 

1. Пальчикова гімнастика 
2. Диференціація артикуляції звуків „з-ж", "с-ш" 

9 тиждень 
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3. Збагачення словникового запасу словами зі звуком "Ж 
та Ш" 
1. Реципрокна координація рухів (пальчикова гімнастика) 
2. Диференціювати поняття „свистячі" і „шиплячі" звуки. 
3. Розвиток зв'язного мовлення.Тема "Кольори" 

10 тиждень 

1. Закріплення навичок звуко- буквеного аналізу слів 
2. Розвиток зв'язного мовлення. Тема: Осінь.Овочі та 
фрукти 

11 тиждень 

1. Формування поняття місця звука в слові 
2. Формування правильної артикуляції звука [дж] 

12 тиждень 

1. Автоматизація звука [дж] 
2. Диференціювати шиплячі звуки на слух, серед інших 
звуків, складів, у словах. 

13 тиждень 

1. Іменники (поняття про іменники, рід, число, 
істота,неістота) 
2. Утворення прикметників від іменників 

14 тиждень 

1.Речення. Інтонаційне закінчення речень. 
2.Дієслова (поняття про дієслово, узгодження дієслова з 
іменником та прикметником) 

15 тиждень 

1.Узгодження іменників та дієслів 
2. Узгодження іменників та прикметників 

16 тиждень 

1Синоніми, антоніми  
2.Розвиток зв'язного мовлення.Тема "Зима" 

17 тиждень 

1.Засвоєння техніки мовлення .Робота над питально-
відповідальною формою мовлення і діалогом 
2.Розвиток зв'язного мовлення.Гра "Продовж  речення" 

18 тиждень 

1. Розвиток зв'язного мовлення.Тема "Мій дім" 
2. Багатозначні слова 

19 тиждень 

1. Розвиток зв'язного мовлення Тема"Живі і неживі 
предмети" 
2. Зменшувальна форма іменників 

20 тиждень 

1. Узгодження іменників з дієсловами 
2. Поняття твердості та м\якості звуків 

21 тиждень 

1. Розвиток зв'язного мовлення .Тема "Весна" 
2. Запитання і відповіді до прочитаного тексту 

22 тиждень 

1. Розвиток зв'язного мовлення .Тема "Тварини та їх 
малята" 
2. Переказ почутого тексту. 

23 тиждень 

1. Розвиток зв'язного мовлення. Тема "Професії" 
2. Складання розповіді за малюнком 

24 тиждень 

1. Ігри на розвиток мислення 
2. Діалог (поняття що таке діалог, скласти діалог) 

25 тиждень 

1. Казка. Переказ почутого 
2. Уточнення значень зображеного на малюнках 

26 тиждень 
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1. Розучування вірша 
2. Поняття однокореневі слова 
3.Поняття споріднені слова  

27 тиждень 

1. Заучування скоромовок 
2. Поділ слів на склади 

28 тиждень 

1. Речення. Поширення речень 
2. Однокореневі слова.  

29 тиждень 

1. Кінестетичний праксис. Ілюстрація до почутої казки 
2. Бесіда за прочитаним 

30 тиждень 

1. Розповідь за поданим малюнком 
2. Розвиток зв'язного мовлення .Тема "Літо" 

31 тиждень 

Список використаної літератури: 
1. А.Я.Малярчук. Виправлення вад мовлення (шиплячі звуки) 
2. А.Журавльова. Домашня логопедія 
3. Л.Стенчишина,А.Стенчишина Логопедичні заняття 
4. М.К. Шеремет. Логопедія 
5. Н.О.Сєдих. Вчимося писати і говорити правильно 
6. Т.Я.Гайван. С.М.Макарова Звукові картки 
7. Т.В.Каменева-Замараєва та ін. Маленьким щебетунчикам 
8. http://inclusive.ostriv.in.ua/Логопедична робота при загальному 

недорозвитку мовлення 
9. www.logopedia.com.ua/Dovidnyk/ZNM.htm 
 
 
Додаток 22 
ПРОГРАМА корекційно-розвиткових занять з розвитку 

мовлення. 5-9 класи (для дітей з вадами слуху, які навчаються в 
інклюзивних класах) 

 
Укладено вчителем-методистом Луцької ЗОШ № 15 

Гончаровою Н.І. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Корекційно-розвивальна робота у школах з інклюзивним навчанням для 

дітей зі зниженим слухом носить наскрізний характер, включена у процес 

навчання в якості додаткових змістових елементів та специфічних методичних 

прийомів викладення програмного матеріалу.  
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Її результати носять рекомендаційний характер і не підлягають 

спеціальній перевірці та оцінюванню. Натомість результативність корекційно-

розвивальної роботи суттєво впливає на ефективність навчального процесу, 

загальний, пізнавальний, мовленнєвий, особистісний розвиток учнів, 

можливість їх соціалізації та інтеграції у полікультурне та полімовне 

середовище в цілому. 

У змісті корекційно-розвивальної роботи втілюються основні принципи 

спеціальної дидактики шкіл для дітей зі зниженим слухом: принципу 

корекційної  спрямованості навчання, єдності процесу навчання основам наук і 

словесного мовлення, розвитку слухового сприймання, інтенсифікації 

мовленнєвого спілкування. Зміст корекційно-розвивальної роботи визначається 

як специфікою основного сенсорного порушення (порушення слухової 

функції), так і наявністю вторинних порушень у пізнавальній, мовленнєвій та 

особистісній сферах. 

Корекційно-розвивальна робота на заняттях з розвитку  мовлення охоплює 

наступні напрямки: 

І. Мовленнєвий. 

ІІ. Пізнавальний. 

ІІІ. Сенсорний. 

ІV. Особистісний. 

Мовленнєвий напрямок присвячений попередженню та подоланню 

мовленнєвого недорозвинення у всіх його проявах від мотиваційного до 

продуктивного, діяльнісного.  

Цей напрямок включає такі змістові складові: 

1. Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності. 

2. Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення. 

3. Формування навичок сприймання мовлення. 

4. Формування навичок продукування мовлення та корекція різних 

сторін мовлення.  
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Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності 

відбувається у процесі комунікації засобами словесного мовлення у природних 

умовах на уроках і у позаурочний час. Для його здійснення необхідна єдність 

вимог педагогічного колективу щодо практичного використання словесного 

мовлення учнями та  залучення батьків до постійного вербального спілкування з 

їхніми дітьми. Заохочення до опанування словесного мовлення рекомендоване 

також через добір цікавого мовного та мовленнєвого матеріалу для вправ, 

художніх та інших текстів для читання та подальшого аналізу і вивчення. 

Бажання оволодіти мовними засобами у дітей зі зниженим слухом 

стимулюється також спілкуванням з чуючими однолітками, під час якого 

збагачується мовлення, знімаються страхи перед чуючими, руйнуються бар’єри 

між людьми, що виникають за ознакою стану слухової функції. Ефективним є 

перегляд кінофільмів з наступним обговоренням їх змісту. Корисне також 

обговорення цікавих подій з власного досвіду дітей, з життя людей нашої країни 

та інших країн. Варто підтримувати та заохочувати дітей до говоріння, 

написання нотаток, листів, записок тощо.   

Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення означає 

пізнання довкілля, усвідомлення логічних зв’язків та причинно-наслідкових 

залежностей, взаємин між людьми, встановлення єдностей між мовленнєвими 

одиницями та тією реальністю, яку вони позначають.  

Формування навичок сприймання мовлення являє собою сукупність 

навичок слухо-зоро-вібраційного сприймання усного мовлення з орієнтацією на 

видимі артикуляційні образи, доступні звукові сигнали, вібраційні відчуття, 

домислювання, врахування контексту та ситуації спілкування для усвідомлення 

змісту сказаного та усвідомленого читання з орієнтацією на знайомі слова, 

словосполучення та синтаксичні конструкції, вмінь усвідомлювати зміст, 

використовуючи ілюстрації, контекст, дізнаватися значення незнайомих слів 

(запитати у вчителя, подивитися у словнику тощо). 

Формування навичок продукування мовлення та корекція різних сторін 

мовлення має такі складові: 
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• Формування фонетичної сторони мовлення, вправляння у 

правильному промовлянні, попередження та корекція недоліків  

А) голосоутворення; 

Б) звуковимови, 

В) темпу промовляння, 

Г) ритму та мелодики, 

Д) інтонаційного оформлення. 

• Формування та корекція синтаксичної сторони мовлення: 

А) вправляння у впізнаванні знайомих синтаксичних конструкцій, 

Б) побудова речень за заданими синтаксичними конструкціями, 

В) узгодження слів у синтаксичних конструкціях різної складності, 

Г) усвідомлення типовості синтаксичних конструкцій в українській мові, 

Д) усвідомлення варіативності синтаксичних конструкцій, 

Є) усвідомлення універсальності та варіативності мовленнєвих одиниць, 

що зумовлює їх використання у різних синтаксичних конструкціях. 

• Формування лексико-семантичної сторони мовлення передбачає: 

А) розширення словникового запасу, 

Б) поглиблення словесних значень, 

В) поетапне формування понять на доступному дітям рівні, 

Г) порівняння слів та висловлювань за значеннями, 

Д) групування слів за значенням та ситуативним використанням. 

• Формування та корекція граматичної сторони мовлення передбачає: 

А) попередження та подолання аграматизмів у писемному та усному 

мовленні, 

Б) практичне засвоєння формальних ознак та смислу мовних категорій 

числа, роду, особи, відмінку, часу та їх правильне використання (з допомогою 

вчителя або самостійно залежно від можливостей дітей) у мовленнєвій практиці, 

В) тренування у практичному застосуванні правил правопису, 

Г) контроль за дотриманням правил орфоепії під час говоріння. 
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Пізнавальний напрямок призначений для розвитку пізнавальних 
процесів і функцій, на які негативно впливає порушення слуху. 

Він включає такі змістові складові: 
1. Формування пізнавальної активності.  
2. Розвиток усіх видів пам’яті на матеріалі, що вивчається. 
3. Розвиток уваги. 
4. Розвиток уяви. 
5. Корекційний розвиток розумових дій та операцій (порівняння, 

узагальнення, конкретизації, аналізу, синтезу), логічних форм мислення 
(понять, суджень, умовиводів). 

6. Формування вміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки 
на доступному кожному учневі рівні.  

7. Розвиток словесно-логічного мислення на мовленнєвому 
матеріалі, який вивчається. 

Сенсорний напрямок призначений для розвитку збереженого слуху 
та неушкоджених аналізаторів з корекційно-компенсаторною метою. Його 
змістове наповнення таке: 

1. Розвиток зорового сприймання як компенсаторного 
механізму, що забезпечує свідоме сприймання і усвідомлення різної 
інформації, передусім зверненого мовлення (словесного в усній та 
писемній формі). 

2.  Розвиток зорово-моторної координації. 
3. Розвиток кінестетичних відчуттів через вправляння у 

правильному артикулюванні, подолання артикуляційних труднощів, 
використання специфічних комунікативних засобів. 

4. Розвиток тактильних відчуттів через сприймання вібрацій, 
зосередження уваги на їх особливостях (силі, напрямку, тривалості, ритмі 
тощо). 

5. Формування компенсаторних навичок отримання інформації 
через смак, запах, використовуючи прийом обмацування, постукування, 
уважного розглядання та ін. 

Особистісний напрямок покликаний попередити та подолати 
невпевненість у собі, відчуття друговартості, обділеності, які можуть 
спричинятися усвідомленням проблем особистісного та соціального 
характеру, пов’язаних із власне порушенням слуху та тими обмеженнями 
(у можливості вільно спілкуватися, отримувати інформацію з різних аудіо 
джерел тощо), які воно може накладати. Цей напрям тісно пов’язаний з 
попередніми і ефективність його впровадження великою мірою 
визначається соціальним середовищем, створенням сприятливих 
психологічних умов з одного боку, та рівнем сформованості життєвих 
компетенцій, в тому числі мовленнєвих – з іншого. 

1. Розвиток цілеспрямованості діяльності, самоконтролю 
(плануючого, операційного, заключного).  
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 2. Формування впевненості у собі, усвідомлення своєї 
неповторності, своєрідності, особистісної цінності.  

 3.  Розвиток  емоційно-вольової  сфери. 
  

Табл. 1.  Немовленнєві напрямки корекційно-розвивальної роботи 

Немовленнєві напрямки корекційно-розвивальної роботи 

пізнавальний сенсорний особистісний 
1. Формування 
пізнавальної активності.  
2. Розвиток усіх видів 
пам’яті на матеріалі, що 
вивчається. 
3. Розвиток уваги. 
4. Розвиток уяви. 
5. Корекційний розвиток 
розумових дій та операцій 
(порівняння, 
узагальнення, 
конкретизації, аналізу, 
синтезу), логічних форм 
мислення (понять, 
суджень, умовиводів). 
6. Формування вміння 
розкривати причинно-
наслідкові зв’язки на 
доступному кожному 
учневі рівні.  
7. Розвиток словесно-
логічного мислення на 
мовленнєвому матеріалі, 
який вивчається. 
 

1. Розвиток зорового 
сприймання як 
компенсаторного механізму, 
що забезпечує свідоме 
сприймання і усвідомлення 
різної інформації, передусім 
зверненого мовлення 
(словесного в усній та 
писемній формі, дактильного, 
жестового). 
2.Розвиток зорово-моторної 
координації. 
3.Розвиток кінестетичних 
відчуттів через вправляння у 
правильному артикулюванні, 
подолання артикуляційних 
труднощів, використання 
специфічних комунікативних 
засобів. 
4.Розвиток тактильних 
відчуттів через сприймання 
вібрацій, зосередження уваги 
на їх особливостях (силі, 
напрямку, тривалості, ритмі 
тощо). 
5.Формування 
компенсаторних навичок 
отримання інформації через 
смак, запах, використовуючи 
прийом обмацування, 
постукування, уважного 
розглядання та ін. 

1.Розвиток 
цілеспрямованості 
діяльності, 
самоконтролю 
(плануючого, 
операційного, 
заключного).  
 2.Формування 
впевненості у собі, 
усвідомлення 
своєї 
неповторності, 
своєрідності, 
особистісної 
цінності.  
 3.Розвиток  
емоційно-вольової  
сфери. 
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 5 КЛАС 
(2 год. / 70 год.) 

 Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Орієнтовні вимоги 
до вмінь 

1   І.  Людина, спілкування, 
стосунки  (6 год) 
Портрет людини 
Культура спілкування 
Поняття дружби 
Поведінка в транспорті 
 

Учень: складає речення з опрацьованими 
словами; 
Підбирає антоніми до слів із теми; 
Описує обличчя товариша(подруги за 
планом); 
закінчує  думку, висловлену в реченнях; 
визначає правильні й неправильні 
твердження; з  деформованих речень 
утворює правильні речення. 
читає, переказує зміст прочитаного 
тексту. 

2 ІІ. Почуття, прояв  
почуттів, риси характеру
 (7 год.) 
Складові характеру 
людини 
Мій характер 
Почуття провини 
Поняття про чесність 

Учень: 
розрізняє, застосовує в мовленні слова з 
теми;  
підбирає антоніми до нових слів; 
будує розповідь за малюнком ; Описати 
характер сусіда по парті ; читає текст, дає 
відповіді на запитання письмово; 
обговорює подані речення для розуміння 
поняття „почуття провини”. Оцінює 
поведінку. 

3 ІІІ. Школа, шкільне 
життя (7 год.) 
Мій клас 
Мій товариш/подруга 
Обов’язки моїх 
однокласників 
Позакласні осередки: 
гуртки 
Виставка виробів з 
природного матеріалу 
Комп’ютерна техніка 

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми;  
за аналогією розказує, де знаходиться 
клас та описати його; 
за малюнками розказує про гуртки, які 
діють у школі; читає речення й ставить 
до них запитання ; називає предмети 
(комп’ютерна техніка); читає текст, 
відповідає на запитання. 
 

4 ІV. Спорт. Відпочинок (7 
год.) 
Види шкільних змагань 
Все про футбол 
Кросворд як форма 
відпочинку 
Ранкова зарядка – запорука 
здоров’я 

Учень може: розрізняти, застосувати в 
мовленні слова з теми;дати відповіді, 
правильно побудувавши речення; 
прочитати, переказати текст 
«Футбольний матч», виконати вправи 
ранкової зарядки відповідно до 
словесних роз’яснень. 
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5 V. Армія, озброєння  (7 
год.) 
Армія країни 
Екіпірування солдата 
Режим і харчування 
солдата 
Види військ України 
 

Учень може: розрізняти, застосувати  в 
мовленні слова з теми; диференціювати 
поняття з теми; 
скласти речення з поданих слів; 
доповнити речення словами; назвати 
предмети екіпірування солдата за 
малюнком; 
прочитати та переказати текст «Армія». 

6 VI. Державний захист     
(6 год.) 
 (6 год.) 
Державна автоінспекція 
 
 
Міліція 
 

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми; 
описати автомобіль автоінспекції; 
продовжити речення; прочитати і знайти 
помилкові правила, виправити їх; з 
деформованого тексту утворити 
правильний текст; обговорити та вивчити 
значення наведених дорожніх знаків; 
поставити запитання до речення; 
Прочитати й переказати текст 
«Випадок»; 

7 VII. Виробництво  
(5 год.) 
Хліб – дорога до столу 
Виробництво молочних 
продуктів 
Виробництво м’ясних 
продуктів 
 

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми; 
підібрати відповідний прикметник з 
протилежним значенням; розглянути і 
знайти на малюнках з-поміж молочних 
продуктів невідповідний харчовий 
продукт; доповнити речення; за 
картиною скласти розповідь, придумати 
заголовок; обговорити процес 
виготовлення хліба із застосуванням слів, 
що позначають дію; вивчити   українську   
народну   пісню    „Зеленеє жито, 
зелене…”; прочитати текст «Худоба і 
птиця», дати відповіді на запитання. 

8 VIII. Заклади (6 год.) 
Лікарня 
 
Поліклініка 
 
Дитячий садок 
 
Школа 
 

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми, назви професій; 
пояснити відмінності у значеннях 
подібних слів на прикладі самостійно 
складених речень; назвати відмінності 
між лікарнею і поліклінікою; 
дати назви іграшок, які є в дитячому 
садку;  
 за наведеним планом побудувати 
розповідь про школу; за картиною 
пригадати своє дитинство і скласти  
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розповідь; вивчити прислів’я, пояснивши 
їхній зміст; скласти самостійно декілька 
питань до всього тексту 
«Це не так просто». 

9 IX. Україна та її міста (5 
год) 
Регіональний устрій країни 
 
 
Міста своєї області 

Учень може: називати районні  міста 
області; 
перерахувати відмінності між селом і 
районом; за поданим планом розказати 
про своє обласне місто; прочитати й 
переказати легенду про Київ;  

10 X. Екскурсії (7 год) 
Молокозавод/маслосирбаза 
Елеватор 
М’ясокомбінат 
 

Учень може:  
під час екскурсії заносити в блокнот 
інформацію; зробити серію фотознімків 
процесу роботи різних машин під час 
екскурсії на елеватор і записати назви дії 
машин в зошит 
складати опис екскурсії з 7-8 речень 

11 XI  Українські казки    
(7 год.) 
„Дванадцять місяців” 
\ 
„Фарбований Лис” 
 

Учень може:  
Читати та обговорювати з учителем 
казки, визначити спільно з 
вчителем/вихователем тему та ідею 
казкок. 
відповідати на запитання за змістом; 
малювати епізоди, які сподобалися. 

 

 
6 КЛАС 
(2 год. / 70 год.) 

 Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Орієнтовні вимоги 
до вмінь 

1   І.  Людина, спілкування, 
відносини  (7 год) 
Товариш і приятель 
„Скажи, хто твій друг, і я 
скажу, хто ти…” 
Ти в команді чи поза неї? 
Поведінка в магазині 
 

Учень: складає речення з опрацьованими 
словами; 
утворює синонімічний ряд до слів із 
теми; 
закінчує  думку, висловлену в реченнях; 
складає сполучення з протилежним 
значенням 
знаходить відмінність у поняттях „друг”, 
„товариш”, „приятель”; 
читає, переказує зміст прочитаного 
тексту. 

2 ІІ. Почуття, прояв  
почуттів, риси характеру
 (7 год.) 

Учень: 
розрізняє, застосовує в мовленні слова з 
теми;  
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Радість і злорадство 
Емпатія 
 
Поняття про зазнайство 
 
 
Поняття про совість і 
скромність 

розповідає з серією малюнків  про зміни 
настрою людини, розкриває зміст 
прислів’ їв; 
добирає з наведених слів синоніми до 
прикметників ввічливий та щирий. 
закінчує речення словами, що 
позначають почуття. 
читає речення і визначає, в яких реченнях 
розкриті почуття радості і почуття 
злорадства; 
читає текст, ставить запитання до 
кожного речення. 

3 ІІІ. Школа, шкільне 
життя (8 год.) 
Математичні науки 
 
Математичні терміни 
 
Учнівський комітет 
 
Найуживаніші дієслова 
 
Шкільна газета 
 
Образотворче мистецтво   

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми;  
диференціює вживання порядкових 
числівників у сполученнях; 
самостійно шукає відомості про 
виникнення алгебри, геометрії. називає 
відомих математиків; 
розрізняє різні значення дієслів 
«пропустити», «облетіти», «ходити» ; 
з деформованого речення утворює вірне 
за побудовою речення; 
складає допис до шкільної газети за 
планом; 
пише  відповіді на поставлені запитання 
за планом робить опис картини. 

4 ІV. Спорт. Відпочинок
 (8 год.) 
Обласні змагання. 
Все про волейбол 
Спортивне орієнтування 
Плавання 
Легка атлетика  
Спортивна боротьба 
Зимові види спорту 

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми; 
утворює синонімічний ряд до дієслова 
ХОДИТИ; 
дати відповіді, вірно побудувавши 
речення; 
описати обласні змагання за планом; 
утворити з поданих слів відповідні 
словосполучення; 
переказує текст на спортивну тематику. 

5 V. Армія, озброєння  (7 
год.) 
Поняття про військовий 
комітет 
Солдатська служба 
Військова польова техніка 
Десантні війська 

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми; 
доповнює подані речення; 
будує розповідь за картиною; 
вибирає правильну відповідь на 
запитання; 
переказує зміст тексту на воєнну 
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тематику. 
6 VI. Слідство, суд 

 (6 год.) 
Дитяча кімната в міліції 
 
Виправна колонія для 
дітей-правопорушників 
 
В’язниця - місце 
позбавлення волі 

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми; 
добирає антоніми до словосполучень; 
будує з деформованого тексту правильні 
речення; 
розрізняє дієслова «ВСАДИВ», 
«ПОСАДИЛИ», «ОПУСТИВ»,  
«КИНУВСЯ»; 
доповнює речення, ставить запитання до 
речень; 
складає кінець поданої розповіді. 

7 VII. Виробництво  
(7 год.) 
Ручна праця 
 
Машинна праця 
 
Завод і фабрика  
Потреби населення 

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми; 
складає речення з поданими 
сполученнями 
Продовжує речення; 
За малюнком складає розповідь про 
роботу на заводі; 
Підбирає предмети, які виготовлені 
певним видом праці. 

8 VIII. Заклади (6 год.) 
Пошта 
Перукарня 
Хімчистка 
Театр 

Учень: розрізняє, застосовує в мовленні 
слова з теми, назви професій; 
читає текст, переказує зміст. виконує 
завдання. 
складає початок розповіді; 
описати за картиною внутрішнє 
приміщення театру. 

9 IX. Україна та її міста (5 
год) 
Адміністративно-
територіальний устрій 
країни 
 
Обласні міста 
 

Учень: називає обласні міста України; 
розповідає легенду свого міста; 
описує своє місто, відповідаючи на 
питання. 
доповнює речення;. 
передає зміст прислів’ їв; 
розказує за картою України про свою 
державу 
вказує, які правила поведінки є вірними 
для громадських місць в твоєму місті; 
розказує напам’ять вірш «моя україна». 

10 X. Екскурсії (5 год) (7 
год.) 
Краєзнавчий музей: відділ 
минулого свого краю 
Музей ікон 

Учень:  
Під час екскурсії в краєзнавчий музей у 
відділ минулого свого краю заносить в 
блокнот назви предметів одягу, взуття, 
посуду, інструментів, господарського 
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збіжжя; 
Складає опис екскурсії з 8-10 речень 

11 XI. Казки  (7 год.) 
„Дюймовочка” 
 
„Царівна-жаба” 
 
„Слоненя, яке уміло 
літати” 

Учень:  
Читає та дивиться казки, переказує за 
допомогою вчителя коротко зміст, 
говорить, чому вчать казки. 
визначає спільно за допомогою вчителя 
тему та ідею казок; 
відповідає на запитання за змістом; 
малює епізоди, які сподобалися. 

 
7 КЛАС 
(2 год. / 70 год.) 

 Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Орієнтовні вимоги 
до вмінь 

1   І.  Людина, спілкування, 
стосунки  (6 год) 
Людина людині – друг, 
товариш і брат 
Батьки і діти 
„Я піду з ним у розвідку?” 
Моє ставлення до похилих 
– це ставлення до мене в 
майбутньому 

Учень може: складати речення з 
опрацьованими словами; 
за малюнком скласти розповідь; .   
закінчити речення; підібрати синоніми до 
слова ввічливий; вибрати розумні 
правила; дати письмові відповіді на 
запитання; прочитати, переказати текст 
«Бабуся і дідусь». 
 

2 ІІ. Почуття, прояв  
почуттів, риси характеру
 (6 год.) 
Інтроверт і екстраверт 
Поняття про 
відповідальність 
Бережливість і скупість: 
антоніми чи синоніми 
Поведінка на дискотеці 

Учень може: 
розрізняти, застосовувати в мовленні 
слова з теми;  
вивчити нові поняття екстраверт та 
інтроверт; підібрати   антоніми; описати 
характер товариша/подруги за  навідними 
запитаннями; побудувати діалог  за 
малюнком; доповнити речення після 
прочитання; визначити, де правильні й 
неправильні пояснення 

3 ІІІ. Школа, шкільне 
життя (7 год.) 
Гуманітарні науки 
 
Мовні терміни 
 
Географічні терміни 
 
Найуживаніші прислівники 

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми;  
утворити синонімічні ряди, прочитати, 
запам’ятати цікаві факти про тварин, 
скласти речення зі словом падати у 
різних його значеннях; доповнити 
речення; поставити запитання до 
речення; пояснити зміст прислів’ їв; 
Переказати текст «Куляста блискавка» 

4 ІV. Спорт. Відпочинок (7 Учень може: розрізняти, застосувати в 
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год.) 
Види туризму 
Дефлімпійські літні ігри 
Дефлімпійські зимові ігри 
Моржування 
Подорож автостопом 
Боулінг – корисний 
груповий  відпочинок 
 

мовленні слова з теми; 
дати відповіді, правильно побудувавши 
речення; 
прочитати, переказати текст 
«Футбольний матч»; 
за малюнком описати вид групового 
спорту, викласти правила гри;  
прочитати частинами текст, скласти план 
і написати творчу роботу за складеним 
планом; за сюжетним малюнком скласти 
розповідь за спільно складеним планом; 
пояснити  зміст фразеологізмів 

5 V. Армія, озброєння  (6 
год.) 
Військові повітряні сили 
 
Морські війська 
 
Прикордонні війська 
 

Учень може: розрізняти, застосувати  в 
мовленні слова з теми; диференціювати 
поняття з теми; 
скласти речення з поданих слів; 
доповнити речення словами; за 
малюнками скласти розповідь; 
прочитати та переказати текст 
«Прикордонні війська України». 

6 VI. Слідство, суд (7 
год.) 
Адміністративні 
правопорушення  
Кримінальні порушення 
Процедура затримання 
Підстави для затримання  

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми; 
Обговорити й визначити, яка дія є 
адміністративним порушенням, а яка – 
злочином ; розказати правила затримання 
згідно з правовим законодавством 
України; пояснити зміст фразеологізмів; 
обговорити правила і знайти помилкові 
правила; за малюнком скласти початок 
розповіді; З деформованого тексту 
утворити правильний текст 

7 VII. Виробництво  
(6 год.) 
Суспільні блага 
Товари першої 
необхідності 
Виробництво паперу 
Будівництво житла 
 

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми; 
утворити синонімічний ряд до слова 
ВИКОРИСТАТИ; закінчити думку після 
обговорення ; скласти сполучення з 
протилежним значенням; переказати 
зміст і відповісти на питання; за планом 
зробити опис малюнку; прочитати, 
переказати текст «Друкарство» 

8 VIII. Заклади (6 год.) 
Банк 
 
Бібліотека 

Учень може: розрізняти, застосовувати в 
мовленні слова з теми, назви професій; 
пояснити відмінності у значеннях 
подібних слів на прикладі самостійно 



104 

 

 
Друкарня 
 

складених речень;  
Описати банкноту вартістю  5 гривень ; 
пояснити зміст фразеологізмів; за 
малюнком скласти розповідь, дати 
відповіді на запитання 

9 IX. Україна та її міста (5 
год) 
Столиця України - Київ 
Місто-герой Севастополь 
Запоріжжя – оплот 
українського козацтва 
 
 

Учень може: називати обласні  міста 
України; 
прочитати й переказати легенду про 
Київ; розповісти про запорізьке 
козацтво, відповідаючи на запитання;  
доповнити речення,  
Прочитати,  письмово викласти зміст 
тексту, вивчити гімн України. 

10 X. Екскурсії (7 год) 
Знайомство з іншим містом 
Музей козацької слави 
(острів Хортиця) 
Місцевий краєзнавчий 
музей: відділ народного 
промислу 

Учень може:  
під час екскурсії заносити в блокнот 
інформацію; зробити серію фотознімків 
процесу роботи різних машин під час 
екскурсії на елеватор і записати назви дії 
машин в зошит 
складати опис екскурсії з 10-12 речень 

11 XI  Українські казки    
(7 год.) 
„Снігова королева”   
„Попелюшка” 
„Пригоди Нельсона з 
дикими гусьми” 
 

Учень може:  
Читати та обговорювати з учителем 
казки, визначити спільно з 
вчителем/вихователем тему та ідею 
казкок. 
відповідати на запитання за змістом; 
За складеним   планом   викласти   сюжет   
фільму   „Попелюшка”   у письмовій 
формі. 

 

8 КЛАС 
(2 год. / 70 год.) 
 Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Орієнтовні вимоги 
до вмінь 

1   І.  Людина, спілкування, 
стосунки  (7 год) 
Етика спілкування  
Поняття про шляхетність 
Лицарська честь 
Поведінка в громадських 
місцях 

Учень може: складати речення з 
опрацьованими словами; за 
малюнком скласти розповідь; 
закінчити речення; підібрати 
антоніми до слова; провести 
дискусію методом „мозкового 
штурму” на тему „Прощайте, як 
сподіваєтеся на прощення”. 

2 ІІ. Почуття, прояв  
почуттів, риси характеру

Учень може: 
розрізняти, застосовувати в мовленні 
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 (6 год.) 
Закоханість і любов 
Поняття солідарності 
Типи темпераментів 
Мій темперамент 

слова з теми; утворити речення зі 
сполученнями; підібрати антоніми; 
утворити сполучення з поданих 
мовних одиниць; визначити 
правильне твердження за змістом; 
розказати, в чому виражається 
материнська любов за малюнком;  
визначити тип темпераменту 
однокласників за поданим текстом; 
пояснити зміст прислів’ їв. 

3 ІІІ. Школа, шкільне 
життя (7 год.) 
Природничі науки 
Літературні терміни 
Хімічні терміни 
Технічні терміни 
Конспект 

Учень може: розрізняти, 
застосовувати в мовленні слова з 
теми; доповнити речення; 
згрупувати хімічні речовини у дві 
групи; Прочитати і переказати 
правила складання конспекту; 
законспектувати текст; пояснити 
зміст зазначених афоризмів 
 

4 ІV. Спорт. Відпочинок (8 
год.) 
Ігри патріотів в системі 
УТОГ 
Щорічний туристичний 
зліт в Криму 
Відпочинок: гори чи море? 
Види бань 
Види водного спорту 
Туристичні походи 
 

Учень може: розрізняти, 
застосувати в мовленні слова з теми; 
скласти речення зі сполученнями; 
підібрати синоніми до слова діяти; 
за малюнком і наявною інформацією 
побудувати розповідь про щорічний 
міжнародний туристичний зліт 
глухих у Криму; на основі поданих 
малюнків провести дискусію на тему 
„Відпочинок: гори чи море? ”; 
переказати зміст тексту «Ігри 
патріотів в системі УТОГ 

5 V. Армія, озброєння  (7 
год.) 
Військові блоки країн 
Миротворча армія 
Військово-морська техніка 
Внутрішні війська 
 

Учень може: розрізняти, 
застосувати  в мовленні слова з 
теми; диференціювати поняття з 
теми; Знайти в пошуковій системі 
Інтернет фотознімки зазначених 
видів військово-морської техніки; 
скласти речення з поданих слів; 
пояснити зміст приказок; прочитати 
речення і поставити запитання,дати 
відповіді на запитання письмово; 
переказати текст; 

6 VI. Слідство, суд (7 
год.) 

Учень може: розрізняти, 
застосовувати в мовленні слова з 
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Поняття про суд 
Слідчі органи 
Адвокат і його функції 
Прокурор і його функції 
Суд присяжних 
Суддя і його повноваження  

теми; 
скласти сполучення з протилежним 
значенням; знайти відмінність у 
поняттях „ адвокат” , „ прокурор”  ; 
записати словосполученнями під 
диктовку; пояснити зміст прислів’ їв; 
прочитати речення і поставити 
питання; прочитати та переказати 
текст 

7 VII. Виробництво  
(6 год.) 
Соціальні послуги 
Комунальні послуги 
Юридичні послуги 
 
 

Учень може: розрізняти, 
застосовувати в мовленні слова з 
теми; 
скласти речення зі 
словосполученнями; за малюнком 
скласти розповідь; знайти помилку в 
тексті; віднести названі послуги до 
відповідної категорії; дати письмові 
відповіді на питання; скласти 
перелік проблем, які потребують 
отримання юридичних послуг. 

8 VIII. Заклади (6 год.) 
Салон краси 
Пенсійний фонд 
Фонд соціального захисту 
 

Учень може: розрізняти, 
застосовувати в мовленні слова з 
теми, скласти речення зі 
словосполученнями; пояснити зміст 
прислів’ їв; утворити з поданих слів 
відповідні словосполучення; 
доповнити речення; скласти початок 
оповідання; переказати текст. 

9 IX. Історичні міста 
України (6 год.) 
Львів 
Полтава 
 

Учень може: називати районні міста 
своєї області; розповісти легенду 
створення свого міста; запам’ятати 
назви релігійних споруд міста 
Львова; прочитати і поставити 
питання до кожного речення; 
прочитати й розказати, чи є подібне 
у вашому місті; прочитати текст і 
переказати зміст; за малюнками 
розказати про Полтаву; Прочитати й 
вивчити вірш «Батьківщина» 

10 X. Екскурсії (7 год) 
Знайомство з іншим містом 
Підприємство УТОГ 
Дніпрогес (Запоріжжя) 
 

Учень може:  
Під час екскурсії в інше місто 
попередньо ознайомитися з 
переліком  історичних  пам’яток; 
занести в блокнот під час екскурсії в 
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іншому місті короткі коментарі 
стосовно баченого; записати під час 
екскурсії на підприємство УТОГ 
назви цехів, робочих спеціальностей 
та назви продукції, яку випускає 
дане підприємство. Поцікавитися 
соціальним пакетом, який надає 
підприємство 

 
 
 
 

 9 КЛАС 
(2 год. / 70 год.) 

 Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Орієнтовні вимоги 
до вмінь 

1   І.Я – громадянин(8 год.) 
Громадянство 
Державні органи влади 
Права і обов’язки дитини: 
право на достойні умови 
розвитку; право на 
особливий захист дітей, які 
потрапили в екстремальні 
умови; право на сім’ю, 
право на висловлення 
власної думки; права 
дитини під час 
притягнення до 
відповідальності 

Учень може: складати речення з 
опрацьованими словами. Доповнити 
речення. Вивчити структуру державної 
влади. Обговорити її. Поставити 
запитання до речень. Знайти помилку в 
тексті. 

2 ІІ. Я - особистість(8 год.) 
Любов до людини – прояв 
доброти 
Доброта і байдужість 
Добро і зло 
Чи легко бути добрим? 
Дружба, любов, 
товаришування 
Яким ти хочеш бути? 
Я і колектив 

Учень може: 
розрізняти, застосовувати в мовленні 
слова з теми; утворити речення зі 
сполученнями; підібрати антоніми; 
підібрати аргументовану відповідь; 
доповнити речення; навести приклади 
відповідно до поданого причинно-
наслідкового зв’язку; пояснити зміст 
прислів’ їв; переказати зміст  
прочитаного тексту 

3 ІІІ. Я і майбутня 
професія (8 год) 
Світ професій 
Інтереси і нахили людини 
Нахили і здібності 

Учень може: розрізняти, застосовувати 
в мовленні слова з теми; передати зміст 
прислів’ їв; доповнити речення; скласти 
речення зі словосполученнями; назвати 
професії, які здобувають нечуючі в 
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професійної придатності 
Здоров’я  і вибір професії 

Україні; .   скласти речення зі словом 
вступ у різних його значеннях; 
занотувати інформацію. 

4 ІV. Я – хлопець 
(дівчина) 
Перехідний вік 
Психофізичні особливості 
підлітків 
Правила особистої гігієни 
під час статевого 
дозрівання 
Дорослі проблеми підлітка 
Шкідливі звички і здоров’я 
підлітків 

Учень може: розрізняти, застосувати в 
мовленні слова з теми; скласти речення 
зі сполученнями; знайти помилку в 
твердженнях; побудувати діалог за 
малюнком; поставити питання до 
речення; прочитати висловлювання 
підлітків про стосунки з дорослими і 
розкрити шляхи розв’язання зазначених 
проблем; прочитати, записати основні 
зауваження; побудувати речення із слів; 
розв’язати логічні задачі 

5 V. Я і здоровий спосіб 
життя 
Бути здоровим – значить 
бути гарним 
Гігієна харчування 
Осанка. Порушення осанки 
Краса і косметика 
 

Учень може: розрізняти, застосувати  в 
мовленні слова з теми; диференціювати 
поняття з теми; Знайти в пошуковій 
системі Інтернет фотознімки зазначених 
видів військово-морської техніки; 
скласти речення з поданих слів; 
пояснити зміст приказок; прочитати 
речення і поставити запитання,дати 
відповіді на запитання письмово; 
переказати текст; Утворити 
синонімічний ряд до слова гарний; 
закінчити думку; пояснити зміст 
прислів’ їв; обговорити роздуми 
академіка Амосова про здоров’я; Знайти 
неправильні правила збереження 
осанки. Переказати зміст 

6 VI. Я і екологія (8 год.) 
Людина і екологія 
Взаємодія людини та 
навколишнього 
середовища 
Види забруднення 
навколишнього 
середовища 
Охорона навколишнього 
середовища 

Учень може: розрізняти, застосовувати 
в мовленні слова з теми; передати зміст 
афоризмів про природу; закінчити 
речення; поставити запитання до 
речення; підібрати до поданих слів 
антоніми; прочитати вірш, вивчити 
його, прочитати текст. Висловити свої 
міркування.  
 

7 VII. Я і гарні манери 
Історія виникнення правил 
поведінки. Етикет 
Правила поведінки на 

Учень може: розрізняти, застосовувати 
в мовленні слова з теми; виконати 
диктант: записати словосполученнями; 
переробити правила поведінки в 
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вулиці, в транспорті 
Правила поведінка в 
громадських місцях 
Гостинність. Поведінка в 
гостях 
Мистецтво одягатися 

громадських місцях; підібрати комплект 
чоловічого  одягу з поданих сполучень. 
Прочитати. Переказати зміст тексту 
«Дещо про етикет» 
 
 

8 VIII. Безпека і захист 
людини в небезпечних 
ситуаціях 
(7 год.) 
       Правила забезпечення 
безпеки дорожнього руху 
Правила пожежної безпеки 
і поведінка під час пожежі 
Природні пожежі 
Правила безпечної 
поведінки на воді 

Учень може: розрізняти, застосовувати 
в мовленні слова з теми, скласти 
речення зі словосполученнями; дати 
відповіді на питання; пояснити значення 
поданих дорожніх знаків; переробити 
правила безпеки і поведінки таким 
чином, щоб вони стали правильними; 
утворити з поданих слів відповідні 
словосполучення; 
 
 
 з деформованого тексту правильно 
побудувати правила поведінки на воді; 
скласти кінець розповіді. 

9 IX. Мова, історія і 
культура спільноти 
глухих людей (8 год.) 
Відношення чуючих до 
нечуючих людей в різні 
історичні епохи 
Жестова мова і 
дактилологія 
Сучасне суспільство і 
нечуючі люди 

Учень може: Знайти неправильні 
правила дактилювання та 
аргументувати їх хибність; вибрати 
правильну відповідь на запитання;  
Переказати зміст тексту «Музика 
відлуння тиші» 
 

  

Використана література 
1. Дьяченко В. Комплексна реабілітація — шлях створення рівних 

можливостей // Соціальний захист.—2006.—№11. 
2.  Назарина В.В.,  Москаленко Т.І. Програма з української мови для 

спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом. – К. 
2004р. 

2. Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу 
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Додаток 23 

Інклюзивна освіта  в загальноосвітньому навчальному 
закладі. Портфоліо учителя та учня. 

Семінар для педагогічних працівників 
Мета: окреслити основні організаційні та психолого-педагогічні умови 

інклюзивної освіти, за наявності яких можливе кероване перебування дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітніх навчальних 
закладах, ознайомити з поняттям порт фоліо учителя та учня. 

Завдання: 
• закріпити, поширити та поглибити знання педагогів стосовно підходів 

до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; 
• визначити поняття «інклюзія», «інтеграція», «мейнстримінг»; 
• ознайомити з особливостями психологічного розвитку таких дітей; 
• ознайомити з поняттям портфоліо учня та вчителя; 
• сформувати уміння та навички застосування теоретичних знань у 

практичній діяльності. 
Вид заняття: семінар. 

Категорія: педагоги загальноосвітнього закладу. 
Технічні засоби: мультимедійна система. 
Хід семінару  
І. Організаційна частина 

Ведучий. Шановні колеги! Раді бачити вас 
на семінарі. Сподіваємося, що вам 
працюватиметься комфортно. І все, що 
відбуватиметься під час заняття, додасть 
кожному сил, енергії, оптимізму в нелегкій, але 
такій потрібній дітям педагогічній праці. 

Тема нашого семінару: «Інклюзивна освіта 
в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Портфоліо учня та вчителя». 
 
Пропоную заповнити картки особистого ціле-визначення участі в 

семінарі на зазначену тему. 
Учасники семінару заповнюють картки. 

Вправа «Закінчити речення»: 
• Хочу навчитися... 
• Можу поділитися.досвідом... 
II. Основна частина 
1. Основні підходи до навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 
Метою введення інклюзивної освіти в 

Україні є формування нового ставлення до дітей з 
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особливостями психофізичного розвитку, забезпечення конституційних прав і 
державних гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної 
реабілітації цієї групи школярів, набуття ними побутових та соціальних навичок, 
розвиток здібностей. 

Основний принцип інклюзивної освіти — всі діти мають навчатися разом, 
якщо це можливо, незважаючи на певні труднощі чи відмінності між ними. 
Кожний навчальний заклад повинен творчо підходити до вибору способів 
одержання та використання ресурсів для підтримки інклюзивної освіти, бути 
готовим до спільного навчання школярів із різними типами порушень та їхніх 
здорових однолітків. 

Розрізняють кілька підходів до 
надання освіти дітям з обмеженими 
можливостями здоров'я. Основні — 
мейнстримінг, інтеграція, інклюзія. У 
зарубіжній практиці вони 
використовуються як близькі за 
значенням, але не тотожні. 

Мейнстримінг (я в струмені) 
передбачає розширення соціальних 
контактів між дітьми з обмеженими 
можливостями здоров'я та їхніми 

ровесниками. Здебільшого це позаурочна форма спілкування: участь у спільних 
масових заходах, перебування в літніх таборах, відвідування клубів за інтере-
сами. Але, як засвідчили дослідження, такі стосунки в позаурочний час є 
нетривалими та обмеженими. 

Інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на введення дітей у 
постійне освітнє середовище.        ч 

Розрізняють кілька типів інтеграції. 
Соціальна інтеграція. Діти з особливими потребами можуть брати участь 

спільно з іншими школярами в позакласній діяльності, такій як ігри, екскурсії 
тощо, як у дошкільних, так і в загальноосвітніх закладах, однак не навчаються 
разом. 

Функціональна інтеграція. І діти з особливими потребами, і здорові школярі 
навчаються в одному класі. Є два типи такої інтеграції: часткова та повна. За 
часткової учні з особливими потребами займаються в окремому спеціальному 
класі або відділенні школи та відвідують лише деякі загальноосвітні заходи, тоді 
як за повної вони весь час проводять у загальноосвітніх класах. Саме останній 
тип можна розглядати як справжню освітню інтеграцію. 

Зворотна інтеграція передбачає відвідання здоровими дітьми спеціальної 
школи. 

Спонтанна або неконтрольована інтеграція. Діти з особливими 
потребами навчаються у загальноосвітніх класах без додаткової спеціальної 
підтримки. Є підстави вважати, що в багатьох країнах більшість таких школярів 
залишають навчатися на повторний рік. 
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Інтегроване навчання не передбачає змін у системі освіти, дитина або 
адаптується до її вимог, або залишається неприйнятою. 

Інтеграція є проміжним етапом розвитку інклюзивної системи освіти. 
Інклюзія (включення) — процес збільшення ступеня участі всіх дітей у 

соціальному житті, у різних програмах. 
Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, яка ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її 
за місцем проживання і передбачає навчання школярів з особливими освітніми 
потребами в умовах загальноосвітнього закладу. 

Інклюзивна школа — це заклад освіти, відкритий для навчання всіх дітей 
незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних 
чи інших особливостей. Забезпечує безбар'єрне фізичне середовище, адаптує 
навчальні програми і плани, методи та форми навчання, таким чином надаючи 
можливість усім здобувати освіту, зокрема й дітям з особливими освітніми 
потребами; залучає до участі батьків; співпрацює із фахівцями з метою надання 
спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює 
позитивну атмосферу в шкільному середовищі та громаді загалом. 

Інклюзію можна розглядати як процес постійного пошуку ефективних 
шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку 
відмінності сприймаються як позитивне явище, що стимулює навчання дітей і 
дорослих. 

Інклюзія пов'язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно 
вона передбачає комплексну оцінку, збір інформації з різноманітних джерел для 
розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але 
створює спеціальні умови для учнів з особливими потребами. Тобто система 
адаптується до потреб дитини. Девіз інклюзії: «Рівні можливості для 
кожного». 

Досить часто інтеграцію ототожнюють з інклюзією, яка має дещо 
ширший контекст: інтеграція - це спроба залучити учнів з особливими 
потребами до загальноосвітніх закладів, а інклюзія передбачає пристосування шкіл 
та їхньої загальної освітньої філософії й політики до потреб усіх дітей — як 
обдарованих, так і тих, котрі мають особливі потреби. Інклюзія потребує змін 
на всіх рівнях освіти. 

Суспільство повинне враховувати індивідуальні потреби людей і 
пристосовуватися до них, а не навпаки. 

2. Укладання словничка «Інклюзивна освіта». Вправа 
«Ланцюжок» 

Передати ланцюжком аркуш паперу і при цьому назвати основні поняття 
інклюзивної освіти. Ведучий записує слова в алфавітному порядку, демонструє 
на слайдах. 

• Діти з особливими освітніми потребами — 
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учні, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. До 
цієї категорії належать діти з особливостями психофізичного розвитку, 

обдаровані та діти із соціально 
вразливих груп. 

*  Заклад інклюзивного 
навчання — загальноосвітній 
навчальний заклад, у якому 
створені спеціальні умови для 
здобуття освіти особами, що 
потребують корекції фізичного 
та/або розумового розвитку, 
спільно з особами, котрі не 
мають таких обмежень. 

*  Інклюзивне навчання — 
це гнучка, індивідуалізована 

система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах 
масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. 

*  Інклюзія — це політика і процес, які дають змогу всім дітям брати 
участь у всіх програмах, школа відповідає на потреби учнів. 

*  Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що грунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 
місцем проживання і передбачає навчання школярів з особливими освітніми 
потребами в умовах загальноосвітнього закладу. 

*  Інклюзивне навчання — процес і результат залучення (об'єднання) 
дітей з особливостями психофізичного розвитку та дітей, які не мають таких 
порушень, до навчання в одному класі загальноосвітньої школи. 

*  Інтеграція — це зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими 
освітніми потребами у регулярний освітній простір (спеціальні класи). 

3. Рекомендації  педагогам щодо роботи з учнями із особливими 
освітніми потребами 

Розглянемо найбільшу групу школярів, яка входить до поняття «особливі 
діти», — це діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку. 

Вони мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, 
зумовлені природженими чи набутими розладами. 

Залежно від типу порушення є такі категорії дітей: 
• з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом); 
• з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором); 
• з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного 

розвитку); 
• з мовленнєвими порушеннями; 
• з порушеннями опорно-рухового апарату; 

• зі складною структурою порушень (розумово відсталі сліпі чи глухі; 
сліпоглухонімі та ін.); 

• з емоційно-вольовими порушеннями та аутизмом. 
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Виокремлюють: 
• природжені розлади, спричинені порушенням харчування, гормонального 

фону, резусною несумісністю груп крові матері та дитини, шкідливим впливом 
на плід генетичних факторів, інтоксикацій, інфекцій, травм, медичних 
препаратів, алкоголю* наркотичних та отруйних речовин; 

• набуті порушення, зумовлені переважно різноманітними шкідливими 
впливами на організм дитини під час народження та в наступні періоди розвитку 
(механічні ушкодження плоду, тяжкі пологи, пологова асфіксія, крововиливи в 
мозок, інфекційні захворювання тощо). 

Навчання та виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку 
здійснюють з урахуванням його особливостей, використанням специфічних 
заходів та організаційних форм роботи залежно від характеру розладу. 

4. Отже, послухаємо: 
4.1. Особливості розвитку учнів зі зниженим слухом (доповідач 

Крив`янчук Л.М.) 
4.2. Методичні рекомендацій щодо роботи з учнями з порушеннями 

слуху (доповідач Шакула Л.П.) 
Слід пам’ятати, що для дітей з вадами слуху характерна менша стійкість 

уваги а, отже, велика втомлюваність, оскільки отримання інформації 
відбувається на слухо-зоровій основі . 

Слабочуючий учень відчуває серйозні труднощі в розподілі своєї уваги і 
не може одночасно слухати і писати. Особливості пам'яті проявляються у 
можливому переважанні образної пам'яті над словесною. В них менший обсяг 
словесної пам'яті. Це вимагає набагато більше часу щоб запам'ятати навчальний 
матеріал, при цьому досить часто переважає механічне, а не осмислене 
запам'ятовування.  

Необхідно відзначити наявність у таких дітей комплексу негативних 
станів - невпевненість у собі, страх, гіпертрофована залежність від близького 
дорослого, завищена самооцінка.  

Реакція на нові обставини (незнайомі завдання, обстановку, незнайомих 
людей) може бути різною за формою, але в основі її лежить страх помилитися, 
відмова від спілкування з незнайомою людиною - «Я не знаю, не вмію, не 
можу», іноді капризи , «замикання в собі» або агресія.  

У частини глухих і слабочуючих дітей необґрунтовано довго зберігається 
завищена самооцінка. Це пояснюється тим, що з раннього віку вони 
знаходяться в зоні позитивного оцінювання своїх досягнень з боку дорослих. 
Окремі школярі з порушеним слухом можуть проявляти агресію, зумовлену 
(найчастіше об'єктивними) негативними оцінками їх можливостей з боку 
вчителя та однокласників. Глухі і слабочуючі діти бувають менш соціально 
зрілими (адаптованими в суспільстві), ніж їх чуючі однолітки: замкнуті, 
воліють спілкування із собі подібними, не хочуть гратися з однолітками які 
добре чують через острах бути неуспішними. Для / дітей з вадами слуху 
побудувати міжособистісні відносини особливо важливо з педагогом, який є 
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провідним у формуванні оцінки однокласників та самооцінки впродовж 
тривалого часу, аж до старших класів.  

Враховуючи особливі освітні потреби дітей з порушеннями слуху, 
вчитель повинен бути готовий до виконання обов'язкових правил:  

співпрацювати з сурдопедагогом і батьками дитини;  
стимулювати повноцінну взаємодію слабочуючої дитини з однолітками і 

сприяти якнайшвидшій і найбільш повній адаптації його в дитячому колективі; 
 дотримуватися необхідних методичних вимог (місце розташування щодо 

учня з порушеним слухом; вимоги до мови дорослого; наявність наочного та 
дидактичного матеріалу на всіх етапах уроку; контроль розуміння дитиною 
завдань та інструкцій до їх виконання і т.д.);  

організувати робочий простір учня з порушенням слуху . 
Дуже важливим, на мою думку, є комплекс наочних методів навчання і 

виховання дітей з порушеннями слуху. У роботі з слабочуючими дітьми наочні 
методи є найбільш затребуваними, особливо на початкових етапах навчання. 
Наочні методи передбачають використання посібників (плакатів, таблиць, схем, 
картин і т.д.), демонстрацію приладів, дослідів, кінофільмів, комп'ютерних 
презентацій тощо, що забезпечують полісенсорну основу сприйняття 
інформації. Діти з порушеним слухом, завдяки компенсаторній властивості 
організму, спираються на слухо-зорове сприйняття, де зору відводиться значна 
роль в отриманні інформації. Тому вчитель повинен звертати увагу на візуальну 
складову своїх уроків. Тривалі усні пояснення педагога вимагають від 
слабочуючої дитини максимальної концентрації уваги, що призводить до 
швидкої стомлюваності, звуження обсягу прийнятої інформації і викликає 
практичне вимикання цих дітей з навчального процесу.  

Відеометод є одним з потужних джерел впливу на свідомість і 
підсвідомість людини. Використання відеоматеріалів допомагає за дуже 
короткий час в стислому, концентрованому вигляді представити велику 
кількість інформації, професійно підготовленої для сприйняття, допомагає 
зазирнути в сутність явищ і процесів, недоступних людському оку 
(ультразвукове зображення, спектральний аналіз, вплив радіоактивних 
елементів на протікання біологічних, хімічних та біохімічних процесів, 
протікання швидких і повільних процесів і т.д.). Даний метод може 
використовуватися на всіх етапах навчання як багатофункціональний метод. 
Використання методу відеонаглядності створює сприятливі умови для 
підвищення ефективності всього навчального процесу. В умовах 
загальноосвітньої школи при роботі з слабочуючою дитиною необхідно 
підбирати різні наочні методи, які в умовах конкретного уроку будуть 
ефективними і дозволять вирішити поставлені завдання, отримати позитивні 
результати.  

Використання наочних методів вимагає враховувати особливості 
школярів з порушеним слухом (менший обсяг сприйняття, його уповільнений 
темп, неточності та ін.) І застосовувати доступні схеми, таблиці, наближені до 
життя, реалістичні ілюстрації, при цьому необхідно попередньо інформувати 
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дитину про тематику, зміст і задачу перегляду, строго дозувати і структурувати 
пропонований матеріал. Наочний матеріал повинен відповідати психологічній 
готовності учня з порушеним слухом до його засвоєння, враховувати вікові й 
інші особливості. Текстовий супровід (письмові коментарі, анотації, субтитри) 
наочного матеріалу оптимізує його сприйняття слабочуючою дитиною. Обсяг, 
кількість посібників, місце і час їх демонстрації повинні узгоджуватися з 
темою, змістом і структурою уроку, рівно на стільки, наскільки це необхідно 
для самостійного сприйняття і розуміння інформації учнем з порушеним 
слухом.  

Застосування традиційних та інноваційних наочних засобів в 
інклюзивному освітньому просторі активізує розумову і мовленнєву діяльність 
учня з порушеним слухом, сприяє підвищенню його пізнавальної активності в 
цілому, формує мотивацію спілкування з однолітками, а також створює 
сприятливі умови для організації партнерської взаємодії в учнівському 
колективі.  

Як правило, практичні, наочні і словесні методи використовуються в 
комплексі, що дозволяє формувати у дітей з порушеннями слуху сенсомоторну 
основу понять про навколишній світ, більш точно, повноцінно сприймати і 
осмислювати інформацію, утримувати її і переробляти. 

 
4. 3. Особливості дітей з порушенням слуху   (доповідач Перегубка О.В.) 
4. 4. Методичні рекомендації щодо роботи з учнями з порушеннями 

ОРА (доповідач Буднік І.В.) 
 

4.5. Функції   вчителя – асистента (Додаток 22) 
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5.1. Портфоліо вчителя 
Портфоліо вчителя ми розглядаємо як спосіб фіксування, накопичення та 

оцінки індивідуальних досягнень школяра з особливостями психофізичного 
розвитку протягом певного періоду навчання. Оцінюватися має динаміка 
навчальної успішності учня відносно самого себе. Тому у портфоліо 
вкладаються продукти навчальної діяльності, які засвідчують її динаміку, а не 
лише абсолютні оцінки. 

Портфоліо (у широкому розумінні) — це спосіб фіксування, 
накопичення 

та оцінки індивідуальних досягнень школяра протягом певного періоду на 
вчання 
Портфоліо завжди візуалізоване (може бути у вигляді спеціальної папки, 
картотеки). Однак, його зміст не може зводитися до папки учнівських 

робіт. 
Це має бути спеціально спланована та організована індивідуальна добірка 
матеріалів і документів, яка демонструє зусилля, динаміку і досягнення 

учня 
в різних галузях. Ось чому кінцеву мету навчального портфоліо вбачають 

в 
унаочненні прогресу навчання за результатами навчальної діяльності.  
Залежно від конкретних цілей навчання добирається тип портфоліо: 
Робоче портфоліо — до його створення долучаються усі: вчитель, учень 

та 
батьки. Добираються як поточні роботи, так і зразки підсумкових робіт. 
Показове портфоліо містить лише найкращі роботи учня і не включає по 
точних робіт. Учень сам формує таке портфоліо та вирішує, що туди 

покласти. 
Портфоліо, або облік, що веде вчитель. Таке портфоліо містить 

контрольні 
(тестові) завдання і зразки робіт, запропоновані вчителем. Сюди входять 

ро 
боти не відібрані учнем для показового портфоліо. 
 
Портфоліо вчителя інклюзивного класу 
Розділи портфоліо вчителя, який він добирає для кожної дитини з 

особливостями психофізичного розвитку, що навчається в інклюзивному класі 
можуть бути такими. 

Титульний лист. 
Містить основну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові дитини; 

навчальний заклад, клас), контактну інформацію. 
Розділ: Досягнення учня у навчанні. 
Сторінки: Рідна мова; Математика; Читання; 
До сторінок мають входити: контрольні та самостійні роботи (відповідно 

до навчальної програми), завдання, спрямовані на усунення помилок допу 
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щених у роботах; зразки робіт з числа тих, що виконуються щоденно та до 
машніх робіт, підсумкові атестаційні відомості (за четверть, навчальний рік), 
графіки швидкості читання; навчальні досягнення фіксовані оцінкою у вигляді 
дробу: знаменник вказує на кількість помилок, які допустив учень у попередній 
роботі, а чисельник — кількість помилок в даній роботі.  

Окрім того, до портфоліо мають входити завдання, спрямовані на 
усунення помилок, допущених у роботах; зразки робіт з числа тих, що 
виконуються щоденно та домашніх робіт. 

Розділ «Соціальна компетентність учня» 
Містить записи вчителя про особливості співпраці учня з однокласниками 

на уроці, у позаурочний час; особливості спілкування з однолітками, дорос 
лими, коло друзів. При цьому важливо відмічати чинники, які призводять 
труднощів соціалізації (особливості поведінки, комунікативной діяльності), а 
також позитивні сторони, які слугують підґрунтям для поліпшення соціальних 
контактів дитини. 

Розділ «Суспільна робота учня» 
Доручення, які дитина виконує в класі, у школі; участь у 

суспільнокорисній праці, подяки за виконане тощо. 
Розділ «Творчі роботи учня» 
У цьому розділі вміщуються творчі роботи, які не увійшли до портфоліо 

учня. Якщо виконана об’ємна робота (виріб), треба помістити її фотографію. 
Якщо дитина брала участь у виставці або конкурсі, необхідно вказати 
інформацію про цей захід: назва, коли, де і ким проводився. 

Розділ «Відгуки і побажання» 
Вміщуються висновки та побажання за результатами навчального року. 
 

5.2. Портфоліо учня початкової школи 
В інклюзивному класі добре запровадити портфоліо, яке добиратиме 

учень 
самостійно. Це дасть змогу вчителю розв’язати низку важливих 

корекційних 
завдань. Так, робота над портфоліо допоможе максимально розкрити 

індивідуальні можливості кожної дитини. Вже з початку навчання у школяра 
закладатиметься підґрунтя саморефлексії навчальної діяльності, тобто 
відповідальності та самостійності навчання, участь в якісному оцінюванні 
результатів власного навчання. У дитини формуватиметься вміння аналізувати 

власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними 
можливостями. Цей чинник, зважаючи на низьку спроможність дитини з 
особливими освітніми потребами адекватно оцінити свій фізичний стан, 
інтелектуальні можливості, помітно завищену або знижену самооцінку, 
порівняно з нормою, допоможе розвивати позитивні якості особистості. 
Дослідниками доведено, що самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує 
ситуацію успіху, призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних 
можливостях; окрім того вона розвиває пізнавальні інтереси і готовність до 
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самостійного пізнання. 
Мета учнівського портфоліо полягає у наступному: 
• формування в учня відповідальності і самостійності навчання; 
• розвиток вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та 
діяльності; 
• розвиток вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і 

співвідносити їх з наявними можливостями. (Цей чинник, зважаючи на 
низьку спроможність дитини з особливими освітніми потребами 

адекватно оцінити свій фізичний стан, інтелектуальні можливості, помітно 
завищену або знижену самооцінку, порівняно з нормою, допоможе 

розвивати позитивні якості особистості); 
• формування пізнавальних інтересів і готовність до самостійного 
пізнання; 
• самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху, 
призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних 

можливостях. 
Добирати портфоліо учнями можна починати вже у початковій школі і 

залучати до цієї роботи учнів усього класу. 
Пропонуємо такий зміст портфоліо: 
Титульний лист 
Містить основну інформацію (прізвище, ім’я, побатькові дитини; 

навчальний заклад, клас), контактну інформацію і фотографію учня. 
Добре, коли для титульного листка фотографію добирає сама дитина. При 
цьому не слід наполягати на офіційності портрета. Нехай дитина покаже 

себе 
такою, якою себе уявляє і хоче щоб такою її бачили інші люди. 
Розділ «Мій світ» 
Міститься будь-яка інформація, корисна і важлива для дитини. Можуть 
бути такі заголовки листків: 
• «Моє ім’я» — інформація про те, що означає ім’я, можна написати про 
знаменитих людей, які мають таке ж ім’я. 
• «Моя сім’я» — можна розповісти про кожного члена сім’ ї або скласти 
невеличке оповідання про свою сім’ю. 
• «Моє місто (село)» — розповідь про рідне місто (село), його цікаві 

місця. 
Тут можна вмістити намальовану разом з дитиною схему маршруту від 
дому до школи. Важливо, щоб на ній були відмічені вуличний перехід, 
світлофори. 
• «Мої друзі» — фотографії друзів, інформація про їхні інтереси, 

захоплення. 
• «Мої захоплення» — невеличке оповідання, чим захоплюється дитина. 
Можна написати про заняття в спортивній секції, навчання в музичній 
школі або в інших навчальних закладах позашкільної освіти. 
• «Моя школа» — розповідь про школу і вчителів. 
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 «Мої улюблені шкільні предмети» — невеличкі записи про улюблені 
шкільні предмети, які занотовуються, на зразок «мені подобається …, 
тому що …». Може бути листок з назвою «Шкільні предмети». У якому 
дитина може висловитися про кожний предмет, знайти в ньому щось 
важливе і необхідне для себе. 
Розділ «Моє навчання» 
У цьому розділі заголовки листків присвячені конкретному шкільному 
предмету. Учень наповнює цей розділ вдало написаними контрольними 

роботами, цікавими проектами, відгуками про прочитані книги, графіком 
зростання швидкості читання, творчими роботами. 

Розділ «Моя суспільна робота» 
Тут можна розповісти про доручення дитини. Дитина може брати участь у 
шкільному спектаклі, розповідати вірші на лінійці, виступати на ранку 

тощо. 
Оформляти цей розділ бажано з використанням фотографій і коротких 
повідомлень на зазначену тему. 
Розділ «Моя творчість» 
У цьому розділі дитина вміщує свої творчі роботи: малюнки, казки, вірші. 
Якщо виконана об’ємна робота (виріб), треба помістити її фотографію. 

Батькам необхідно надати повну свободу для виконання цього розділу. 
Якщо дитина брала участь у виставці або конкурсі, необхідно вказати 

інформацію про цей захід: назва, коли, де і ким проводився. 
Розділ «Мої враження» 
У початковій школі діти беруть активну участь в екскурсіях, відвідують 

музеї, театри. Після завершення екскурсії можна запропонувати творче 
завдання, виконання якого призведе до того, що дитина пригадає не лише зміст 
екскурсії, а й матиме можливість висловити власні враження. 

Розділ «Мої досягнення» 
Тут вміщуються грамоти, дипломи, листи з подяками, а також атестаційні 
відомості. У початковій школі не треба розділяти успіхи у навчанні 

(похвальний лист), і, наприклад, у спорті (диплом). Краще їх розміщувати не за 
значущістю, а, наприклад, в хронологічному порядку. 

Розділ «Відгуки і побажання» 
Це можуть бути відгуки вчителя. Наприклад «Брав активну участь у 

підготовці позакласного заходу», « Підготував стінгазету» тощо. Тут можуть 
бути рекомендації і побажання вчителя за результатами навчального року. 

Розділ «Роботи, якими я пишаюся» 
На початок навчального року треба уважно вивчити портфоліо, 

проаналізувати зібрані в ньому матеріали й у наступному класі їх поновити. 
Менш суттєві матеріали і документи можна покласти в окрему папку, а 
найцінніші помістити в спеціальному розділі «Роботи, якими я пишаюся». 

Останній розділ «Зміст». 
Робота над портфоліо дитини з особливими освітніми потребами чи з 

нормальним розвитком, потребує активної допомоги батьків. Вчитель має 
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довести батькам її корисність. Треба переконати їх у тому, що сумісна 
систематична робота над портфоліо допоможе краще пізнати дитину, її реальні 
можливості, а використання матеріалів портфоліо на батьківських зборах 
сприятиме ефективному зворотному зв’язку між батьками і вчителем. У 
першому класі, коли дитина починає вчитися складати портфоліо, допомога 
батьків має бути найповнішою. В міру дорослішання школяра допомогу треба 
мінімізувати. З самого початку слід організувати роботу так, щоб дитина сама 
докладали певних зусиль до формування портфоліо. В процесі роботи 
обов’язково відбувається процес осмислення власних досягнень, формування 
особистісного ставлення до отриманих результатів і усвідомлення власних 
можливостей. 

Портфоліо учня основної школи 
 «Портфоліо документів» вміщує сертифіковані індивідуальні освітні 

досягнення: навчальні досягнення з конкретних предметів (за семестр, 
навчальний рік), сертифікати, свідоцтва, грамоти.  

 Такий тип портфоліо, поряд з навчальними досягненнями, свідчить про 
рейтинг учня у класі, школі. Однак він не описує процесу індивідуального 
розвитку учня, різноманітність його творчої активності. 

«Портфоліо робіт» — може бути яскравим показником зорієнтованості 
на 

профільне навчання. Воно містить зібрання різних творчих, проектних, 
дослідницьких робіт учня, а також основних форм і спрямувань його 

навчальної та творчої активності: участь у різних конкурсах, наукових 
конференціях, літніх таборах; творчі, спортивні, досягнення. Такий варіант 
портфоліо передбачає якісну оцінку, наприклад, за параметрами повноти, 
різноманітності, та переконливості матеріалів, якості робіт, спрямованості на 
вибраний профіль навчання. Якісна оцінка портфоліо має доповнюватися 
результатами підсумкової атестації.  

«Портфоліо відгуків» містить характеристики на учня, які охоплюють 
різні 

види його діяльності. Вони можуть надаватися учителями, батьками, 
однокласниками, працівниками системи позашкільної освіти та ін.. 

Портфоліо вміщує письмовий аналіз різних видів власної діяльності та 
результати у вигляді: текстів висновків, рецензій, відгуків, резюме, 
рекомендованих листів тощо. Така форма портфоліо розвиває механізми 
самооцінки учня, підвищує рівень усвідомленості процесів, пов’язаних з 
навчанням і вибором профільного навчання. 

 
5.3.Демонстрація учнівського електронного портфоліо Піцик Ольги 

за 1 клас: 
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III. Підбиття підсумків.  
1. Вправа «Три ключових слова про свою участь у семінарі» 
2. Побажання 
Ведучий. Мартін Баксбаум зазначив, що деякі люди незалежно від віку ніколи 

не втрачають краси — просто краса обличчя перетворюється на красу серця. 
Майте ж завжди красиве серце, бо ви працюєте з дітьми, які від природи здатні 
тонко його відчувати.  
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Додаток 23 
Таблиця обов'язків учителя, асистента вчителя щодо діяльності, яку 

вони виконують разом 
Обов'язки вчителя Спільна робота вчителя 

й асистента вчителя 
Обов'язки асистента 
вчителя 

Оцінювання 
Оцінити навчальні потреби 
на основі даних про клас та 
про учнів, зокрема, зООП 

• Обговорити 
можливості учня з ООП, 
його сильні та слабкі 
сторони. 
• Відвідувати зустрічі зі 
складання ШП, ІПР 

Вести спостереження за 
особливостями 
психофізичного розвитку 
учня з ООП. Відвідувати 
зустрічі зі складання ШП, 
ІПР 

Розробка програми 
Розробити програму 
навчання на основі робочого 
плану та індивідуальних 
освітніх потреб учня, 
розглянути альтернативи 

• Обговорити бажані 
результати для учня. 
• Обговорити освітні, 
поведінкові та емоційні 
завдання. 
• Участь у розробці ІНП, 
ІПР учня з ООП 

• Підготувати 
індивідуальний навчальний 
план (ШП), індивідуальну 
програму розвитку (ІПР). 
• Оновлювати інформацію 
про учнів та ШП, ІПР 

Планування 
• Спланувати роботу на 
уроці та дібрати ресурси. 
• Обрати належний вид 
роботи згідно з ШП. 
• Визначити пріоритети 

Обговорити підготовку 
матеріалу та зміну 
навчального плану з 
огляду на потреби учня 

Допомогти у доборі та 
складанні матеріалів, у 
розробці візуальних засобів, 
надати іншу допомогу 
вчителю 

Спостереження 
• Розробити чітку систему 
організації 
навчально-виховного 
процесу 
в інклюзивному класі та 
очікувань щодо навчальних 
можливостей учня з ООП. 
• Працювати відповідно до 
розробленої системи 

• Регулярно зустрічатися, 
щоб обгово 
рити досягнення учня з 
ООП. 
• Обговорити реальний 
етап на 
вчальних досягнень учня 
з ООП, його 
відповідність 
очікуванням, виконання 
ШП, ІПР 

• Працювати відповідно до 
системи 
організації навчально-
виховного 
процесу в інклюзивному 
класі, правил 
поведінки та очікувань 
можливостей 
учнів з ООП, його ШП. 
• Документувати і звітувати 
вчителю (за потреби) 
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Навчання 
• Виконувати план уроку, 
проводити навчання згідно з 
цим планом. 
• Спостерігати за процесом 
навчання, за потреби 
допомагати учням з ООП. 
• Залучати учнів з ООП до 
виконання окремих видів 
діяльності спільно з класом. 
• Моделювати навчальні 
методи й на лежну мову. 
• Надати асистентам ресурси 

• Чітко висловити 
результати 
і обмінятись досвідом. 
• Обговорити конкретні 
стратегії, 
діяльність і результати, 
виконання 
завдань ШП. 
• Обговорити 
розташування робочого 
місця. 
• Обговорити 
необхідність гнучкого 
розкладу відвідування 
уроків учнями з ООП 

• Додатково пояснювати 
учням 
з ООП, адаптувати завдання, 
враховуючи можливості 
учня з ООП, коригувати 
їхню навчальну діяльність. 
• Спостерігати за діяльністю 
учнів. 
• Формувати і сприяти 
закріпленню 
конкретних умінь, навичок. 
• Сприяти розвитку зв'язного 
мов 
лення учнів з ООП (під 
керуванням 
учителя) 
• Вести спостереження, 
надавати 
вчителю об'єктивну 
інформацію щодо навчальної 
діяльності учнів з ООП 

Оцінка 
• Стежити за прогресом 
учнів з ООП 
та оцінювати його. 
• Стежити за виконанням 
ШП 

• Обговорити 
спостереження. 
• Обмінятись 
інформацією. 
• Обговорити пропозиції 
щодо доповнення ШП, 
ІПР (чи внесення змін) 

• Спостерігати за 
поведінкою учнів 
та надавати інформацію 
вчителю. 
• Збирати й записувати дані 
для подальшого оцінювання 
учня, робити доповнення до 
ШП. 
• Вносити пропозиції 
вчителю щодо завдань, 
розроблених для учня з ООП 

   Звітування 
Звітувати перед батьками та 
шкільною 
командою 

• Обговорити інформацію 
про учня. 
• Дотримуватися 
конфіденційності 

• Звітувати перед учителем 
щодо 
сильних сторін учня з ООП, 
його 
досягнень та потреб. 
• Звітувати перед учителем 
стосовно 
поведінки учня та наслідків 

Мати інформацію про 
поточний стан 
справ 

Обговорювати 
інформацію про поточ- 
ний стан справ 

Брати участь у підготовці 
інформації 
про поточний стан справ 

Примітка: ООП — особливі освітні потреби; ШП — індивідуальний 
навчальний план; 

ІПР — індивідуальна програма розвитку. 
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