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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

06.02.2015  № 104/52 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

26 лютого 2015 р.  

за № 224/26669 

Про затвердження Порядку комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах 

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Закону України «Про 

дошкільну освіту», статті 62 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я Н АК АЗ УЄМО :  

1. Затвердити Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних 

закладах, що додається. 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно 

до розподілу обов’язків. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр  

освіти і науки України 

 

С. Квіт 

Міністр  

охорони здоров'я України 

 

О. Квіташвілі 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної  

регуляторної служби України 

Виконавчий директор  

Національної Асамблеї інвалідів України 

 

 

К. Ляпіна 

 

Н. Скрипка 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України,  

Міністерства  

охорони здоров’я України  

06.02.2015  № 104/52 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

26 лютого 2015 р.  

за № 224/26669 
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ПОРЯДОК  

комплектування інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах 

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та 

форми власності. 

2. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для 

забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з 

інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками. 

3. Головна мета створення інклюзивних груп - задоволення соціальних та освітніх 

потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю. 

4. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, 

керуютьсяКонституцією України, законами України, указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки 

України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом. 

5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного 

навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з 

висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки 

дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково 

подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного 

висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною 

комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, 

відповідно до Закону України«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, 

направлення місцевого органу управління освітою. 

6. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у 

тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть 

відвідувати дошкільні навчальні заклади. 

7. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не 

пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних 

груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини. 

8. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить 

до 15 осіб, з них - 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з 

інвалідністю. 

9. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть 

перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років 

відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та 

ступеня порушення. 

10. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних 

навчальних закладів є: 

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в 

організованому колективі; 

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які 

потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення 

строку карантину. 

11. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу 

у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде 

проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або 

членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
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для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для 

вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі. 

12. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального 

закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до 

затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків. 

Директор Департаменту  

загальної середньої  

та дошкільної освіти  

МОН України 

 

 

 

Ю. Кононенко 

Директор Департаменту  

медичної допомоги  

МОЗ України 

 

 

С. Хотіна 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації  діяльності  інклюзивних  груп 

у дошкільних навчальних закладах 

 

Інклюзивне навчання та виховання –  це комплексний процес 

забезпечення рівного  доступу  до якісної  освіти дітям  з особливими 

освітніми потребами шляхом організації  їх навчання та виховання у  

навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих 

методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності таких дітей. 

       При  організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах необхідно керуватися такими документами: 

 1. Постановою Кабінету Міністрів України  від 29 липня 2015 р. № 530 «Про 

внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» . 

2. Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства  охорони 

здоров'я України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження  Порядку 

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». 

3. Листом Міністерства освіти і науки України  від 12.10.2015 року №1/9-487 

«Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». 

4. Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055 «Про 

затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних 

закладів». { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  освіти і 

науки N 544 ( z0821-16 ) від 20.05.2016 }. 

 
 

 

1. Створення інклюзивних груп 

  Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для 

забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі 

дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками. 

Головна мета створення інклюзивних груп - задоволення соціальних та 

освітніх потреб, організація корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0821-16
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 Інклюзивні групи можуть створюватися у дошкільних навчальних 

закладах України незалежно від підпорядкування та форми власності.  

 У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні 

групи, керуються Конституцією України, законами України, указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства 

охорони здоров’я України,  власним статутом. Особливістю організації 

інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі є забезпечення 

рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю. 

 Звертаємо Вашу увагу на постанову Кабінету Міністрів України  від 29 

липня 2015 р. № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний 

навчальний заклад» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 березня 2003 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 

476; 2009 р., № 82, ст. 2772; 2011 р., № 92, ст. 3337; 2014 р., № 10, ст. 331).    

   ЗМІНИ, що вносяться  до «Положення про дошкільний навчальний 

заклад»:  

1. У пункті 3: 

1) абзац шостий після слова «спеціальні» доповнити словом , «інклюзивні»; 

2) доповнити пункт абзацами такого змісту: 

 «Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвивальної роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть 

створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з 

порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, 

інтелекту, затримкою психічного розвитку». 

 Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному 

навчальному закладі комунальної форми власності приймається органом 

управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний 

навчальний заклад, державної форми власності - засновником 

(засновниками), приватної форми власності - власником (власниками).”. 

2. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції: 

 Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів, 

визначених «Положенням про дошкільний навчальний заклад» (затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений 

наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), 

інших нормативно-правових актів та «Порядком комплектування 

інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», санітарно-гігієнічних 

норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з 

урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та особливих 

освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють. 

 Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу 

наповнюваність інклюзивних груп має становити до 15 дітей, з них 1 - 3 

дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в 

залежності від складності порушення.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF
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 Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, 

можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу 

до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної 

консультації залежно від рівня та ступеня порушення. 

 Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків 

дітей, які  відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, 

цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні 

роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприятиме 

формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час 

обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової 

взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприятиме 

формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну 

атмосферу, сприятливу для всіх дітей. 
 

2. Прийом дітей до інклюзивних груп  

 Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником 

дошкільного навчального закладу протягом календарного року за 

наявності місць та на підставі заяви батьків.  

До заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, додаються такі документи: 

1. Медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що 

дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад. 

2.  Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. 

3. Свідоцтво про народження  (копія).  

4. Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років 

(виданого лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення 

особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам».  

5. Копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. 

6. Витяг із протоколу  психолого-медико-педагогічної консультації з 

рекомендаціями.  

7. Направлення місцевого органу управління освітою.  

 

Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних 

навчальних закладів є: 

1. ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням 

дитини в організованому колективі. 

2. Всі хвороби у гострому періоді. 

3. Хронічні хвороби в стадії загострення. 

4. Усі хвороби, які потребують стаціонарного лікування. 

5. Гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину. 

  Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного 

навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може 
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загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за 

рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового 

обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення 

питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі. 

 

3. Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби для 

організації навчально-виховного процесу та корекційно-розвивальних 

занять 

 Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі 

реалізується  відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і 

навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами. Чинними 

для використання у   дошкільних навчальних закладах різних типів і форм 

власності є комплексні і парціальні програми, рекомендовані (схвалені) 

Міністерством освіти і науки України.  

 Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах 

відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та 

навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю. За педагогічними колективами дошкільних навчальних 

закладів зберігається право вибору освітніх програм.  Особливістю 

навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його 

корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи 

досягається на основі надання таким дітям якісної корекційної допомоги у 

взаємодії вихователів, асистентів вихователів (в інклюзивних групах), 

корекційних педагогів і батьків.   

 

Перелік програм для роботи з дітьми, які мають особливі освітні 

потреби: 
 

1. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом 

«Стежки у світ»   (авт.  - Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та 

ін. ). 

2. Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. - 

Луцько К. В.). 

3. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю 

«Розвиток мовлення», методичні рекомендації (авт. - Блеч Г. О.). 

4. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом 

«Розквіт» (авт. - Скрипник Т. В. та ін.).  

5. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних 

порушень    (авт. - Шульженко Д. І., Островська К.О., Рибак Ю.В. та ін.).  

6. Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-

рухового апарату ( заг. ред.  Шевцової А. Г.).   

7. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( за заг. ред.  -  Сак Т. В.). 

8. Програма розвитку дітей дошкільного віку з важкими порушеннями 

зору  (авт. - Гудим І. М. та ін). 
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9. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку 

мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.).  

10. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).  

11. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.). 

12. Програма розвитку  дітей дошкільного віку з розумовою 

відсталістю «Формування соціальних навичок», методичні рекомендації                                

(авт. – Висоцька А. М.). 

 13. «Довкілля і розвиток мовлення», програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – 

Міненко А.В., Мякушко О.І.). 

 14. «Фізичне виховання і основи здоров`я», програма розвитку дітей 

дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. - 

Гладченко І.). 

 15. «Фізичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з 

розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Бобренко І.). 

 16. «Музичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з 

розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Василевська О. та 

ін.). 

 17. «Образотворча діяльність», програма розвитку дітей дошкільного 

віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Трикоз С.). 

 

 

Парціальні програми 
 

1. «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.). 

2.«Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з 

фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за 

авторською естетико-оздоровчою системою (авт. – Єфименко М.М., 

Мельниченко Ю.В.). 

3. «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман 

О. Ю.). 

 Навчально-виховний процес здійснюється на основі застосування 

особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.  

 Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування 

позитивної самооцінки тощо. Особливістю навчально-виховного процесу 

інклюзивної групи є його індивідуалізація і диференціація.  
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4. Індивідуальний супровід та індивідуальна програма розвитку 

дитини   

 Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-

педагогічної консультації, група фахівців індивідуального супроводу  

розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснюють відповідний 

психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей. Засідання групи 

фахівців протоколюється у довільній формі. 

Група фахівців індивідуального супроводу  дитини 

1. Вихователь-методист.  

2. Вихователі. 

 3.Асистент вихователя. 

4. Практичний психолог. 

5. Корекційний педагог:  (учитель-логопед,  тифлопедагог, сурдопедагог, 

олігофренопедагог). 

6. Сестра медична з лікувальної фізкультури (для дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату). 

7. Сестра медична з масажу (для дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату). 

8. Інструктор з фізкультури. 

9. Медична сестра та інші. 

10. Батьки дитини, або особи, які їх замінюють, (беруть участь у розробці 

індивідуальної програми). Залучення батьків забезпечить їх інформування 

про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку 

суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в 

навчально-виховному процесі.  

  Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини 

визначається керівником дошкільного закладу за специфікою  порушення 

дитини (за нозологією) і  затверджується відповідним наказом.  

 У разі необхідності на етапі вивчення дитини з особливими освітніми 

потребами та планування роботи з нею можуть залучатися фахівці інших 

навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, психолого-медико-

педагогічних консультацій тощо. 

Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини: 

1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, 

освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття 

адекватних заходів, залучення додаткових фахівців. 

2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з 

урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та 

причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого 

рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій 

психолого-медико-педагогічної консультації. 

3. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних 

особистісних якостей. 

4. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини. 
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5. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, 

консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій. 

6. Ведення документації (щоденник спостережень ведеться за підсумками 

тижня), що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень 

успішності; збір портфоліо. Ведення щоденника покладається на асистента 

вихователя. 

 Індивідуальна  програма  розробляється на 3 місяці  на основі 

програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для 

дошкільних навчальних закладів, з відповідною їх адаптацією до особливих 

потреб дитини і затверджується керівником дошкільного навчального 

закладу.  З метою її коригування та доповнення індивідуальна програма  

переглядається щомісячно. 

 Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми 

розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами, збирання відомостей про її успіхи (дитячі роботи, результати 

спостережень педагогів тощо). 

 Оцінка динаміки розвитку дитини є індикатором ефективності 

навчально-виховного процесу та підґрунтям для подальшого планування 

цілей і завдань. 

 Відповідальність за реалізацію індивідуальної програми розвитку 

покладається на всіх членів групи фахівців (групи індивідуального супроводу 

дитини). Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в 

індивідуальній програмі розвитку, покладається на вихователя-методиста 

дошкільного навчального закладу. 

 При складанні індивідуальної програми розвитку дитини педагоги в 

першу чергу аналізують відповідність вимог програми та методів, що 

використовуються на занятті, актуальним і потенційним можливостям 

дитини з особливими освітніми потребами. 

Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи: 

1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, дата народження, 

телефони батьків, адреса проживання, проблема розвитку (інформація про 

особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до дошкільного 

навчального закладу. 

2. Наявний рівень розвитку дитини (відповідно до висновку психолого-

медико-педагогічної  консультації). Група фахівців протягом 1-2 місяців (в 

залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, 

фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, у чому їй 

потрібна допомога; інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її 

здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною 

консультацією). 

 Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є 

підґрунтям для подальшого розроблення завдань. 

4. Освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку дитини 

передбачається до 10 корекційно-розвивальних занять на тиждень в 

залежності від віку дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у 
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тому числі з інвалідністю. При визначенні кількості годин для проведення 

корекційно-розвивальних занять варто враховувати наказ МОНУ від 

20.04.2015 №445 «Про затвердження гранично допустимого навчального 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних 

типів та форми власності» (діяльність психолого-медико-педагогічних 

консультацій). 

 В Індивідуальній програмі розвитку дитини фіксується розклад 

занять з відповідними фахівцями (вчителем-дефектологом, практичним 

психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких 

занять з дитиною. 

5. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку 

необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для 

облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, 

іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини. 

 Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни 

змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, 

скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація цілей і завдань, 

прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, 

який необхідно засвоїти. 

 Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або 

концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть 

використовуватись такі види адаптацій: 

• пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в 

групових кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня 

шуму в групі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її 

слуховим апаратом); 

• адаптація матеріалів (адаптація дидактичних посібників, ігрових, 

наочних та інших матеріалів тощо). 
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Індивідуальна програма розвитку (ІПР) 

(назва ДНЗ) 
Дитина ________________________________________ Дата народження ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Батьки або опікуни ___________________  Телефон ____________________________ 

Адреса_______________________________________________________________________ 

Особливості розвитку ______________ ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Чи отримувала дитина допомогу, яку 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата зарахування до групи ______________  Група_________________________________ 

Вихователі: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Асистент вихователя___________________________________________________________ 

Строки дії програми з _________________________до _______________________________ 

Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР: 

 

Присутні Дата Присутні Дата 
    

    
    

    
    

    

    

    

    

Перелік спеціальних і додаткових видів послуг*: 

 

Вид послуг Кількість год. на 
тиждень 

Місце проведення Розклад 

Заняття з фізичного 

виховання 

1заняття  Спортивна зала, 

майданчик 
Вівторок, четвер 

Корекційні заняття з 2 заняття Кабінет корекційного Середа, п’ятниця 
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логопедом педагога 

Корекційні заняття з 

психологом 

1 заняття Кабінет практичного 

психолога 

Вівторок, 

п'ятниця 

Лікувальний масаж 1  на тиждень Кабінет медичної 

сестри 

Середа, п’ятниця 

Лікувальна фізкультура 

 

1 на тиждень Спортивна зала, 

майданчик 

Вівторок, п'ятниця 

Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.  

Я згоден зі змістом індивідуальної програми розвитку. 

Підпис батька (матері) або опікуна    ___________________________     

 
 

 

 

 

 

Пристосування/модифікація освітнього та корекційного середовища 
 

Стиль навчання:   Переважно слуховий   Переважно візуальний 

 Багатосенсорний   Переважно кінестетичний  Переважно тактильний 

 

Місце, умови  Визначене місце    

 У малій групі 
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Навчальні 

підходи 

Часта / невідкладна реакція з боку  асистента вихователя 

 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 ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Організаційні 

питання 

 Індивідуалізований розклад занять   

 Інше ____________________________________________________ 
 

Сенсорні потреби  Стежити, чи правильно дитина користується: _____ окулярами 

______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям 

______ допоміжним технологічним обладнанням 

 Інше ____________________________________________________ 
 

Інше  ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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* Спеціальні та додаткові види послуг визначаються за функцією 

порушення у дитини (нозологією). 
 

 
 

 5. Асистент вихователя та асистент дитини 

 Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації 

корекційно-розвивальної роботи в інклюзивній групі штатним розписом 

дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента 

вихователя на 1 інклюзивну групу. Це ЗАТВЕРДЖЕНО постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 531 про ЗМІНИ, що 

вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 

346 і від 14 червня 2000 р. № 963, а саме: 

1. Пункт 1 розділу I додатка до Порядку надання щорічної основної 

відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам 

навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 

(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним 

працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, доповнити такими позиціями: 

«Вихователь, який працює в інклюзивній групі 56 

Асистент вихователя дошкільного навчального закладу 56». 

 

2. Абзац третій розділу «Посади педагогічних працівників» переліку посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, після 

слова «вихователь» доповнити словами, «асистент вихователя 

дошкільного навчального закладу».  

 

 

 

 За письмовою заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, адміністрація 

дошкільного навчального закладу може надати дозвіл щодо участі у 

навчально-виховному процесі (за відсутності асистента вихователя 

дошкільного навчального закладу)   асистента дитини з особливими 

освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, волонтерів, фізичний та 

психічний  стан здоров’я яких дозволяє здійснювати зазначену функцію на 

громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших 

джерел, не заборонених законодавством. Крім того, батьки або особи, які їх 

замінюють, можуть самостійно виконувати функцію асистента дитини з 

особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або визначати 

особу, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє здійснювати 

зазначену функцію на волонтерських засадах.  

 Батьки, або інші особи, які здійснюють функцію асистента дитини з 

особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, мають проходити у 

встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні 

огляди, з оформленням  особової медичної книжки встановленого зразка. 

Особові медичні книжки повинні зберігатися у медичному кабінеті. 
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 Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно 

не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до 

інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом 

дитини або асистентом вихователя.  

 Графік роботи асистента вихователя затверджує керівник 

навчального закладу. 

 Засновник (власник) дошкільного навчального закладу забезпечує 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію 

педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної 

групи, сприяє провадженню інноваційної діяльності.  
  

 6. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі 

 Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного 

навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу 

відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків. 
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Додатки  

 

Рекомендована документація 

 

 

1. Книга аналізу результативності корекційно-розвивальних занять 

 

(заповнюється групою спеціалістів, які проводять корекційно-розвивальні 

заняття. Заповнюється 1 раз на місяць) 

 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я дитини 

Основні корекційно-

розвивальні завдання 

Облік труднощів і 

досягнень 

П І П 

спеціаліста 
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Журнал обліку консультацій для батьків 

 

за 20________- 20_________навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата  

проведення  

консультації 

Тема консультації П І П  

спеціаліста, 

фах 

П І Б 

батьків 

(осіб, які їх 

замінюють) 

підпис 

   

 

  


