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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про про організацію інклюзивного навчання в 

Ірпінському фахового коледжу економіки та права (далі – Положення) 

розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», Статуту Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права (далі – Статут ІФКЕП), постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

закладах вищої освіти» № 635 від 10.07.2019 та інших законодавчих і 

нормативних документів що стосуються інклюзивного навчання. 

1.2. Це Положення визначає організаційні засади інклюзивного навчання 

у Коледжі з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на 

здобуття якісної фахової передвищоїосвіти з урахуванням потреб та 

можливостей таких осіб. 

1.3. У цьому Положені терміни вживаються в такому значенні: 

особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової 

постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення 

її права на освіту; 

здобувачі освіти з особливими освітніми потребами - особи з особливими 

освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах фахової передвищої 

освіти; 

інклюзивна група - група у закладі освіти, де поряд із іншими здобувачами 

освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами; 

інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, 

що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності 

людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників; 

інклюзивне освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів для 

спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням 

їхніх потреб і можливостей. 

навчально-організаційний супровід - допомогу учасникам освітнього 

процесу в організації освітнього процесу, написання та моніторинг виконання 

індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми 

потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо; 

психолого-педагогічний (психолого-андрагогічний) супровід - системну 

діяльність, яка включає надання психологічної та педагогічної допомоги 

здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього 

процесу; 

соціальний супровід - заходи щодо створення умов для соціальної та 

соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами, в тому числі надання інформації та допомоги у влаштуванні в 

гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської 

допомоги для підтримки таких здобувачів освіти. 

тьютор — особа, що веде індивідуальні або групові заняття із 

 студентами, репетитор, наставник. В Коледжітьютори помічники викладача 

або старші студенти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту”. 

 

2. Принципи та основні засади інклюзивного навчання 

Інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах 

недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення 

та включення до освітнього процесу всіх його учасників. 

Коледж  надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без 

дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, 

кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, 

походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також 

від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів 

навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної 

програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), що 

надається інклюзивно-ресурсним центром. 

Інклюзивне навчання : 

- усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- передбачає вищу залученість батьків до процесу навчання; 

- надає можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і 

подальшої інтеграції в суспільство, вступу до вищих закладів освіти. 

- дає  змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в Коледжі та поза 

його межами та моделювати належні способи взаємодії з колективом. 

Головне завдання інклюзії - жодна дитина не має відчувати себе іншою та 

виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів 

 

3. Організація інклюзивного навчання в Коледжі 

Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами в Коледжі передбачає: 

- створення інклюзивного освітнього середовища; 

- застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі; 

- приведення території закладу, будівель, споруд та приміщень у 

відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. У 

разі коли наявні будівлі, споруди та приміщення закладів вищої освіти 

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 згідно з 

типовим переліком, затвердженим МОН; 

забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та 

інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального 

процесу; 

- забезпечення в разі необхідності розумного пристосування; 

- застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту 

Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників; 

Коледж створює умови для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей. 

З метою організації інклюзивного навчання у закладі освіти в межах 

існуючої штатної чисельності може створюватися спеціальний навчально-

реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу. 

 Засновник закладу фахової передвищої освіти або уповноважена ним особа 

забезпечує створення у закладі  освіти інклюзивного освітнього середовища. 

 

4. Права і обов’язки здобувачів освіти  

з особливими освітніми потребами 
 

Студенти  з особливими освітніми потребами мають право на: 

- дистанційну та індивідуальну форми навчання; 

- індивідуальний навчальний план; 

- психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу;  

- інклюзивні та спеціальні групи в закладі освіти;  

- на відповідні архітектурні перепланування закладу освіти; 

- корекційних педагогів, тьюторів, психологів;  

- адаптовані навчальні плани та програми, методи та форми навчання, 

ресурси спеціальної освіти; 

- навчально-організаційний, психолого-педагогічний, соціальний  супровід; 

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми 

потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій 

індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або 

висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за 

наявності), підписується таким здобувачем освіти, погоджується заступником 

директора з навчальної роботи та затверджується директором Коледжу . 

Директор Коледжу на підставі письмового звернення здобувача освіти з 

особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних 

представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з 

інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в 

особи особливих освітніх потреб, утворює інклюзивну групу. 

Утворення інклюзивної групи  та припинення її діяльності здійснюється 

відповідно до наказу директора Коледжу за погодженням із засновником  

закладу освіти або уповноваженим ним органом. 

Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами 

в одній групі визначається виходячи з індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності таких здобувачів освіти, спеціальності, пристосованості 

аудиторій тощо. 

Коледж  відповідно до законодавства організовує та/або забезпечує надання 

студентам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання. 



Здобувачі фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами 

мають також інші права  передбачені Положенням про освітній процес в 

Ірпінському фаховому коледжі економіки та права та чинним законодавством. 

Студенти з особливими освітніми потребами зобов’язані неухильно 

дотримуватись усіх обов’язків які передбачені Статутом та Положеннями 

Коледжу, Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

Супровід здобувача освіти з особливими освітніми потребами можуть 

здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, 

соціальні працівники (робітники), волонтери. 

 


