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                       Кожна дитина України має право  
                       на отримання освіти в тій формі та умовах, які  

                       відповідають її  фізичному  та розумовому розвитку 
 

 

“…Основними принципами освіти в Україні є: 

 доступність для кожного громадянина усіх форм і 

типів освітніх послуг, що надаються державою; 

 рівність умов кожної людини для повної 

реалізації її здібностей ” 
Закон України “ Про освіту ”  

Стаття  6. Основні принципи навчання 



Знедолена природою дитина 

не повинна знати, що в неї 

слабкий розум, слабкі сили. 

Виховання такої дитини має 

бути в сто разів ніжнішим, 

чуйнішим, дбайливішим. 

 

В.Сухомлинський 

 



Організація 
інклюзивного 

навчання в НВК 
“Любисток” 

 

2012/2013 н.р. – вперше організовано інклюзивне навчання 
для учня 2-Б класу Сенатовича Миколи (1 учень); 

 2014/2015 н.р. – 1-В клас – Герега Анна, Ковтюх Дмитро (2); 

2015/2016 н.р. – 1-В клас – Ткачук Анатолій, 2-В клас – Герега 
Анна, Ковтюх Дмитро, 5-В клас – Бузикін Михайло (4); 

 2016/2017 н.р. – 2-В клас – Ткачук Анатолій, 3-В клас – Герега 
Анна, Ковтюх Дмитро, 6-В клас – Бузикін Михайло (4). 

 



2017/2018 навчальний рік 

5 учнів навчаються за 
інклюзивною формою: 

1-А – Ткачук Катерина; 

1-Г – Микицей Станіслав; 

4-В – Герега Анна, Ковтюх Дмитро; 

7-В – Бузикін Михайло. 



Основними завданнями соціально-
педагогічного супроводу є: 

  організація цілеспрямованої фахової допомоги сім’ї у вирішенні її 
проблем адаптації у соціумі; 

  формування соціально-педагогічної компетентності сім’ї - набуття її 
членами соціально-педагогічних знань і навичок, достатніх для 
реалізації повсякденного життя; 

  забезпечення всебічного розвитку дитини відповідно до її задатків, 
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 
особливостей, культурних потреб, формування в неї моральних норм 
та створення умов для її соціалізації; 

 надання комплексної психолого-педагогічної, корекційно-
розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації; 

  допомога батькам у створенні доцільних психолого-педагогічних умов 
виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей 
та потреб своєчасного і всебічного розвитку. 
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Робота з 
батьками 

 Просвітницька: бесіди, лекції, тренінги щодо гармонійного розвитку 

дитини, інтеграції її в навчальне середовище, суспільне життя.  

 Консультативна: допомога сім’ї з правових питань, соціально-
психологічне консультування, партнерство в мобілізації джерел 
соціально-педагогічної й психологічної підтримки; посередництво між 
членами сім’ї та іншими соціальними інститутами. 

Соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний супровід 
навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж сім’ї, 
задоволення соціальних потреб та інтересів учнів у різних видах 
діяльності: культурно-дозвіллєвій, спортивно-оздоровчій, художньої 
творчості тощо.   



Робота з 
педколективом 

 Просвітницька: лекції, тренінги 

для постійного професійного 
вдосконалення, ознайомлення із 
законодавчою базою, надання 
інформації щодо роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами. 

 Консультативна:  
консультування з метою опанування 
мистецтва побудови гармонійних 
взаємин з учнями, формування 
сприятливих умов для ефективного 
виховання всіх дітей, здійснення 
індивідуального підходу та ін. 



Робота з дітьми 
Соціальний педагог забезпечує 
соціально-педагогічний супровід дітей 
з особливими освітніми потребами, 
сприяє взаємодії навчального закладу, 
сім’ї, служб у справах дітей, 
соціального захисту, охорони 
здоров’я, центрів соціальних служб 
для молоді, неурядових та 
громадських організацій з метою 
адаптації дитини до вимог соціального 
середовища і створення сприятливих 
умов для її розвитку. 

 



Діагностика: вивчення та оцінення особливостей діяльності й розвитку 
дітей з особливими освітніми потребами, особливостей взаємин дітей у 
класі та шкільному колективі в цілому; дослідження особливостей 
сімейного виховання дітей. 
 
Прогностична функція: на основі спостережень та досліджень 
прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної 
ситуації, що впливає на розвиток особистості дитини; результати 
навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів 
становлення особистості.  
 
 Консультативна функція: рекомендації або поради, соціально-
педагогічна допомога. 
 
 Профілактична функція: роз’яснення дітям доцільності дотримання 
соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового 
способу життя; сприяння попередженню негативних явищ в шкільному 
середовищі.  



Соціально-перетворювальна функція: надання соціальних послуг, 
спрямованих на задоволення соціальних потреб дітей; здійснення 
соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 
потребами; сприяння соціальному і професійному визначенню 
особистості, проведення роботи, спрямованої на відновлення фізичного 
стану дітей та їхніх соціальних функцій, сприяння розвитку дітей з 
обмеженими можливостями, поліпшенню їхнього психоемоційного 
стану. 
 
 Захисна функція: забезпечення дотримання норм охорони та захисту 
прав дітей.  
 
Організаційна функція: координування взаємодії усіх суб’єктів 
соціального виховання; сприяння організації соціально корисної 
діяльності дітей; формування демократичної системи взаємин у 
шкільному середовищі; залучення різних установ, громадських 
організацій до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-
оздоровчої та інших видів роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами.  



Виховання дітей цілком залежить 
від ставлення до них дорослих, а 
не від ставлення дорослих до 
проблем виховання. 
                              Гілберт Честертон 


