
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КНЗ КОР «Васильківський 

професійний ліцей»                            

від 15.10.2019 № 178-О 
 

 

 

ПОРЯДОК 

організації інклюзивного навчання  

в КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

 

1. Порядок організації інклюзивного навчання в КНЗ КОР «Васильківський 

професійний ліцей» (далі – Порядок) визначає організаційні засади інклюзивного 

навчання з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на 

здобування якісної професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації з урахуванням їх потреб та можливостей.  

2. Даний Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах  

професійної (професійної-технічної) освіти» від 10 липня 2019 р. № 636. 

Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які одночасно з 

набуттям професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну середню 

освіту, інклюзивне навчання організовується згідно з Порядком організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (із змінами). 

3. Прийом осіб з особливими освітніми потребами до КНЗ КОР «Васильківський 

професійний ліцей» (далі-ліцей), яким не протипоказане навчання за обраною 

професією, здійснюється з урахуванням прав та гарантій, визначених 

законодавством. 

4. Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами передбачає: 

− створення інклюзивного освітнього середовища та забезпечення психолого-

педагогічного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 

− приведення території ліцею, будівель, споруд та приміщень у відповідність з 

вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. У разі коли наявні 

будівлі, споруди та приміщення неможливо повністю пристосувати для потреб осіб 

з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням 

універсального дизайну; 

− забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами 

необхідними спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку відповідно 

до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних 

класах (групах) закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.04.2018 № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 

травня 2018 р. за № 582/32034; 

− диференційований підхід до розроблення освітньої програми, оцінки та 

контролю якості знань здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 

− застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, зокрема 

української жестової мови та рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), із 

залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників; 



− забезпечення відповідними педагогічними працівниками. 

5. Засновник ліцею виділяє в установленому порядку кошти для забезпечення 

безперешкодного доступу до будівель та приміщень ліцею, створення відповідної 

матеріально-технічної та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг здобувачам освіти з 

особливими освітніми потребами у групах з інклюзивним навчанням, сприяє 

провадженню інноваційної діяльності, здійснює інші заходи. 

6. Утворення інклюзивної групи в ліцеї та припинення її діяльності здійснюється 

відповідно до наказу керівника. 

6.1. Інклюзивна група в ліцеї утворюється на підставі: 

− письмової заяви здобувача освіти з особливими освітніми потребами або 

одного з батьків (інших законних представників); 

− висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за 

наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття 

загальної середньої освіти); 

− індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), що 

надається лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК) для дітей-інвалідів або  

медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) для осіб з інвалідністю, іншої 

документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб. 

6.2. Чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами для 

утворення інклюзивної групи. 

Інклюзивна група у ліцеї може бути утворена у разі навчання поряд з іншими 

здобувачами освіти однієї або більше осіб з особливими освітніми потребами (п. 2 

Порядку № 636). 

Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в 

одній групі визначається з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності такого здобувача освіти, професії, пристосованості 

навчальних приміщень тощо (п. 6 Порядку № 636). 

7. З метою організації інклюзивного навчання здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами наказом керівника у ліцеї в межах існуючої штатної 

чисельності створюється команда психолого-педагогічного супроводу. 

8. До складу команди психолого-педагогічного супроводу залучаються 

педагогічні працівники ліцею, які працюють із здобувачем освіти з особливими 

освітніми потребами безпосередньо, зокрема майстри виробничого навчання або 

викладачі, асистент майстра виробничого навчання, асистент викладача, керівник 

фізичного виховання, інші педагогічні працівники відповідно до штату ліцею; 

представник адміністрації та інші фахівці (за потреби), а також за наявності - 

керівник гуртка, комендант гуртожитку, вихователь, медичний працівник. 

9. Функцій команди психолого-педагогічного супроводу: 

− співпраця із структурними підрозділами ліцею щодо організації інклюзивного 

навчання; 

− забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу 

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 

− розроблення індивідуального навчального плану здобувача освіти з 

особливими освітніми потребами, моніторинг його виконання та корегування за 

потреби; 

− підготовка педагогічних працівників ліцею та соціальних працівників, 

волонтерів до роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами 

шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо; 

− консультування та надання методичної допомоги педагогічним працівникам 

ліцею; 



− забезпечення інформаційно-просвітницької діяльності щодо формування 

позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами; 

− проведення профорієнтаційної роботи серед випускників закладів загальної 

середньої освіти з особливими освітніми потребами; 

− співпраця із закладами соціального захисту населення, громадськими 

об’єднаннями з метою здійснення волонтерської допомоги, спрямованої на 

підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

10. Організація освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами. 

Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами зміст та обсяг 

навчально-виробничого процесу, строк навчання визначаються освітніми 

програмами та робочими навчальними планами ліцею, які за потреби можуть бути 

адаптовані для отримання знань, умінь та навичок відповідно до індивідуального 

навчального плану згідно з індивідуальною програмою розвитку. 

Індивідуальна програма розвитку складається на кожного учня з особливими 

освітніми потребами за формою згідно з додатком до Постанови КМУ № 588 від 

09.08.2017 (додається до цього Порядку), яка забезпечує індивідуалізацію навчання, 

визначає конкретні навчальні стратегії та підходи. 

Освітні програми, які використовуються для здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами, можуть мати корекційно-розвитковий складник. 

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми 

потребами розробляється за його участю або одного з батьків (чи інших законних 

представників), затверджується керівником ліцею та підписується ним або одним з 

батьків (чи інших законних представників). 

Дотримання вимог стандартів у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти здобувачами освіти з особливими освітніми потребами забезпечується з 

урахуванням їх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних 

можливостей та у такій формі, яка для кожного здобувача є найбільш оптимальною. 

11. Психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами під час освітнього процесу у ліцеї передбачає, зокрема: 

− навчально-організаційний компонент, що включає допомогу в організації 

освітнього процесу; розроблення та моніторинг виконання індивідуального 

навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами; організацію 

індивідуальних консультацій; 

− психологічний компонент - забезпечення системної психологічної допомоги 

здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу, 

зокрема їх соціально-психологічної адаптації до освітнього середовища ліцею; 

− соціальний компонент - здійснення заходів щодо соціальної та соціально-

побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема 

надання інформації та допомоги під час влаштування в гуртожиток, отримання 

різних видів державної допомоги, технічних засобів реабілітації, а також 

провадження волонтерської діяльності. 

12. Супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами можуть 

здійснювати батьки чи інші законні представники або особи уповноважені ними, 

соціальні працівники, волонтери. 

13. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу можуть 

забезпечувати асистент майстра виробничого навчання, асистент викладача, які 

беруть участь у розробленні та виконанні індивідуального навчального плану 

здобувача освіти з особливими освітніми потребами, а також забезпечують 

адаптування навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#n70


Додаток 

до Порядку 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

 

1. Період виконання _________________________________________________________ 

2. Загальні відомості про учня: 

прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________ 

дата народження ____________________________________________________________ 

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень 

________________________________________________________________________________ 

рік навчання ________________________________________________________________ 

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний 

і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність) 

 

Порядковий номер  Дата Короткий зміст Джерело інформації 

 

4. Наявний рівень знань і вмінь учня 

 

Потенційні можливості  Потреби 

 

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, 

супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом тощо) 

 Так (зазначити потреби) _________________________________________________________ 

 Ні 

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час 

корекційно-розвиткових занять 

 

Найменування заняття 
Фахівець, який 

проводить заняття 

Місце проведення 

заняття 

Дата проведення 

заняття 
Періодичність 

 

7. Характеристика учня 

 

Сфера розвитку 
Стисла 

характеристика 
Заплановані дії 

Очікувані 

результати/уміння 

Емоційно-вольова    

Фізична    

Когнітивна    

Мовленнєва    



Соціальна    

 

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти 

навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої 

програми) 

 

Порядковий 

номер 
Навчальний предмет 

Програма 

адаптована модифікована 

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів 

 Так (зазначити предмет (предмети) ___________________________________________ 

 Ні 

9. Адаптація (необхідне підкреслити) 

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в 

класі, приміщення для усамітнення, інше _____________________________________ 

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів 

діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів 

концентрації уваги, інше ___________________________________________________ 

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, 

картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше 

___________________________________________________________________________ 

Необхідне спеціальне обладнання 

 Так (зазначити обладнання) _________________________________________________ 

 Ні 

10. Індивідуальний навчальний план 

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються 

відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня. 

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення. 

Навчальний предмет _________________________________________________________ 

 

Цілі навчання  Зміст 
Педагогічні технології, 

спрямовані на досягнення мети 

Оцінювання знань, які засвоїв 

учень за рік/півріччя 

 

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку: 

 висновок психолого-медико-педагогічної консультації 

 попередня індивідуальна програма розвитку 

 батьки/опікуни 

 учень 

 інші _____________________________________________________________________ 

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку 



 

Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Підпис 

 

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з: 

1) батьками/законними представниками: 

прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників 

___________________________________________________________________________ 

підпис ______________________________ дата __________________________________ 

2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років 

підпис ______________________________ дата __________________________________ 

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання 

індивідуальної програми розвитку 

 

Дата Мета Відповідальні особи 

 

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень 

 

Сфери розвитку/ 

навчальні предмети 

Строк проведення моніторингу 

протягом першого 

півріччя навчального 

року 

після закінчення 

першого півріччя 

навчального року 

протягом другого 

півріччя навчального 

року 

після закінчення 

навчального року 

 

 

____________________________ 
(найменування посади директора 

загальноосвітнього навчального закладу) 

_______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

____ ____________ 20__ р. 

 

 

 


