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Впровадження інклюзивної освіти 
починається з дошкілля 

 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. 



Нормативно-правове регулювання 
інклюзивної освіти 

• Закон України «Про освіту» (стаття 37), 
• Закон України «Про дошкільну освіту» (стаття 33), 
• Лист МОНУ Від 13 листопада 2018 р№ 1/9 - 691 Лист МОН 

«Щодо організації діяльності інклюзивних груп в 
закладах дошкільної освіти" 

• Лист  МОНУ  від  02.04.2015  №  1/9-169  “Про  порядок 
комплектування  інклюзивних  груп  у  дошкільних  
навчальних закладах”  

• Спільний наказ міністерств освіти  і науки та охорони 
здоров'я від 06.02.2015 № 104/52 “Про затвердження 
Порядку комплектування інклюзивних груп у 
дошкільних навчальних закладах”  

• Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження 
Примірного положення про команду психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 
потребами в закладі загальної середньої та дошкільної 
освіти 

 
 

 
 



Інклюзивні групи можуть створюватися у 
дошкільних навчальних закладах України 
незалежно від підпорядкування та форми 

власності. 
Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у 
дошкільному навчальному закладі, незалежно від 
підпорядкування та форми власності, приймається 
керівником дошкільного навчального закладу за 

погодженням із засновником (власником) на підставі 
заяви батьків дитини з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка 
їх замінює. 

Інклюзивні групи формують, як правило, станом на 
1 вересня поточного року. Якщо батьки звертаються в 

інший термін, рішення про відкриття таких груп 
приймає засновник ЗДО. 

 



ПОТРІБНО ЗВАЖАТИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ 

ЦЬОГО РІШЕННЯ:  

 
яким нозологіям дітей (з порушеннями 

слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, 

інтелекту, із затримкою психічного розвитку, з 

комбінованими порушеннями…) заклад 

може надати освітні (розвивальні, 

корекційні і т.д.) послуги?  

 



Безперешкодний доступ 

 до території та  

приміщень закладу  

освіти 

 

умови 

інклюзивної 

освіти 



Групова кімната з 

набором 

приміщень по 

догляду дітей з 

інвалідністю, 

санітарні вузли 



 

забезпечення закладу освіти необхідними 

навчально-методичними посібниками 

 
 



наочно-дидактичними та індивідуальними 

засобами навчання 



 

 

технічними  

засобами навчання 

 
 
 



Наявність кабінетів психологічного 

розвантаження,  логопедичного з 

відповідним обладнанням 

 



             Басейн 



забезпечення педагогічними кадрами, які 

володіють методиками роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

 



Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної 
освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими 

освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю 

не більше 2 дітей зі 

складними вадами 

розвитку 

(порушення слуху, 

зору, опорно-

рухового апарату в 

поєднанні з 

розумовою 

відсталістю, 

затримкою 

психічного 

розвитку);  

 
не більше однієї 

дитини з тяжкими 

комбінованими 

порушеннями, у 

тому числі з 

розладами 

аутистичного 

спектра або тих, що 

пересуваються на 

візку. 

 

 

1-3 дитини з 

однорідними 

порушеннями 

розвитку: розумовою 

відсталістю, 

порушеннями 

опорно-рухового 

апарату, зі зниженим 

зором, слухом, 

затримкою 

психічного розвитку, 

легкими 

інтелектуальними 

порушеннями тощо; 



Групові 

кімнати 

загального 

розвитку 





Дуже важливо зрозуміти: 

 

При створенні інклюзивних закладів, закладів нового типу, 

діти звикають до того, що світ - різноманітний, що люди в 

ньому різні, що кожна людина має право на життя, 

виховання, навчання, розвиток. 




