
49 
 

Додаток 3. 

 

ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ООП В ЗАКЛАДІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

В міру того, як школи стають більш інклюзивними, виникає потреба в директорах, які 

здатні чітко визначити та сформулювати місію, що охоплює цінності інклюзії та 

інклюзивну практику; сприяти створенню у закладі атмосфери, в якій всі учасники 

поділяють усвідомлення, що школа виступає за успіх і досягнення всіх учнів; управляти 

ресурсами та координувати їх використання для виконання навчальної програми і 

викладання в спосіб, який підтримує інклюзію всіх учнів; здійснювати моніторинг та 

надавати підтримку розвитку і прогресу кожного учня; слугувати прикладом 

рефлективної практики та наглядати за процесом навчання, аби постійно заохочувати 

та зміцнювати культуру інклюзії всіх членів спільноти, що навчається. Сьогодні на 

директорів покладено завдання створення або керування інклюзивною школою, яку 

відвідують всі діти відповідного вікового діапазону з певного району. Діти з 

особливими потребами відвідують ті ж самі школи, які вони б відвідували, якби в них 

не було особливих освітніх потреб. 

 

Адміністрація закладу освіти (директор або заступник директора з навчально-

виховної роботи/вихователь-методист):  

 формування складу Команди супроводу; 

 призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР; 

 організація роботи Команди супроводу; 

 контроль за виконанням висновку ІРЦ; 

 залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;  

 контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій; 

 розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального 

навчального плану дитини з ООП;  

 залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР; 

 оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР; 

 моніторинг виконання ІПР. 

 

Практичний психолог:  

 вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП; 

 психологічний супровід дитини з ООП; 

 надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP*; 

 надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним 

працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;  

 консультативна робота з батьками дитини з ООП; 

 просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників 

освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.  
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* Проведення корекційно-розвиткових занять практичним психологом, учителем-

дефектологом здійснюється відповідно до чинного законодавства.  

 

У навчальних закладах з інклюзивним навчанням особлива роль належить психологам 

і логопедам, підкреслюється важливість їхньої співпраці. Співпраця логопеда та 

психолога спрямована на вирішення таких завдань: 

 оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження 

отриманих результатів; 

 участь у складанні та реалізації ІПР для учнів з особливими потребами 

(рекомендації, консультації педагогам у здійсненні освітнього процесу), 

виходячи з позицій спільного бачення труднощів, що виникають у процесі 

опанування знань; 

 планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять; 

 проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, 

виховання учнів, а також специфіки логопедичної роботи з дітьми з особливими 

потребами для педагогів та батьків; 

 розроблення програм психологічної освіти педагогів навчального закладу (з 

елементами логопедичної роботи). 

 

Перед вчителем-логопедом значне місце посідає формування навичок письмового та 

усного мовного спілкування. Основне завдання корекційного впливу – навчити дітей з 

особливими потребами складно й послідовно, граматично й фонетично правильно 

викладати свої думки, розповідати про події з навколишнього життя. Це має важливе 

значення для спілкування з дорослими й дітьми, формування особистісних 

якостей. Успішне здійснення корекційної роботи залежить від співпраці вчителя-

логопеда з вчителями початкових класів. Однією із важливих умов інклюзивного 

навчання є вироблення єдиних вимог до учнів з мовленнєвими порушеннями з боку 

вчителя та логопеда. Вчитель-логопед має докласти максимум зусиль, щоб переконати 

педагога у необхідності уважно і обережно оцінювати роботу дітей з мовленнєвими 

порушеннями. Подолання мовленнєвих порушень надає дитині впевненості у власних 

силах, сприяє розвитку її пізнавальних здібностей. Розширюючи рамки спілкування, як 

у середовищі однолітків, так і з дорослими, дитина стає емоційною, чуйною. 

Змінюються її погляди на світ, її ставлення до оточуючих.  

 

Соціальний педагог:  

 соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків; 

 виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, 

за потреби, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;  

 вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП; 

 соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі; 

 інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної 

освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях;  
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 надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної 

інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного 

мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних 

конфліктів;  

 захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів 

у відповідних органах та службах.  

 

Вчителі-дефектологи (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, 

олігофренопедагог), вчитель-реабілітолог:  

 надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP; 

 моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР; 

 надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації 

освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, 

технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР 

та застосування адаптацій (модифікацій);  

 консультативна робота з батьками дитини з ООП. 

 

Вчитель початкових класів та вчителі-предметники загальноосвітньої підготовки 

– проводять уроки, реалізуючи навчальні цілі, передбачені типовими навчальними 

програмами, які за потреби можуть бути модифікованими і зазначеними в 

індивідуальній програмі розвитку; виконують рекомендації корекційного педагога, 

психолога щодо індивідуального підходу до дитини чи закріплення певних навичок, 

одержаних на корекційних заняттях; 

 

Вчитель початкових класів / класний керівник разом із соціальним педагогом та 

психологом – відповідають за формування колективу групи / класу, роботу з 

батьками;  

 

Вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі предметів/вихователь:  

 забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей 

її розвитку та ІПP;  

 підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про 

особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони 

та потреби; результати досягнення дитиною цілей, зазначених в ІПР;  

 розроблення індивідуальної програми розвитку в закладі загальної середньої 

освіти та в закладі дошкільної освіти;  

 визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення 

кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;  

 створення належного мікроклімату в колективі; 
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 надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми дитиною 

з ООП.  

 

Асистент вчителя/вихователя:  

 спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, 

схильностей, інтересів та потреб;  

 участь в організації освітнього процесу дитини з ООП; 

 участь у розробленні ІПP; 

 адаптація освітнього середовища; навчальних матеріалів відповідно 

до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей 

розвитку дитини з ООП;  

 оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення цілей, передбачених 

ІПР;  

 підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу 

за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних 

особливостей, інтересів та потреб;  

 надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей 

розвитку дитини з ООП.  

 

Асистент вчителя – забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини; допомагає 

учителю в організації навчально-корекційного і виховного процесу; адаптує навчальні 

матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей дитини; допомагає дитині у 

виконанні навчальних завдань; відповідає за ведення індивідуальної документації на 

дитину; консультує батьків. 

 

Основні завдання асистента вчителя інклюзивного навчального закладу полягають у: 

 адаптації змісту та методів навчання до можливостей і потреб дитини з 

особливими освітніми потребами; 

 застосуванні під час уроку (навчального процесу загалом) системи додаткових 

заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу; 

 доповненні (разом з учителями) навчальної програми матеріалом, засвоєння 

якого необхідне учневі з особливими потребами для повноцінного життя в класі, 

школі, суспільстві; 

 участі у розробленні та реалізації індивідуальних навчальних планів на кожному 

з визначених етапів (оцінювання психофізичного стану розвитку дитини, 

визначення й погодження аспектів навчання, що потребують застосування 

спеціальних методик, певної адаптації завдань, модифікацій класного довкілля, 

створення особливого графіка навчального навантаження, моніторинг 

результатів тощо); 

 забезпеченні індивідуального підходу під час уроків та позакласних заходів 

(заняття з дитиною, яка не може працювати повний урок, потребує додаткової 

перерви тощо). 
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Обов’язки вчителя та асистента вчителя в контексті уроку 

 

Обов’язки учителя Спільні дії Обов’язки асистента  

вчителя 

- складати плани 

уроків та проводити 

заняття; 

- контролювати 

навчання учнів та 

допомагати їм; 

- надавати матеріали 

асистентові вчителя 

 

- обговорювати та 

прогнозувати очікувані 

результати; 

- обговорювати окремі 

стратегії, методи, 

результати; 

- вносити необхідні 

зміни 

(адаптації/модифікації, 

доповнення) до планів 

уроків 

- докладніше 

пояснювати елементи 

уроку тим учням, у яких 

виникають труднощі; 

- контролювати 

виконання вправ на 

закріплення; 

- контролювати 

процес, вести записи, 

надавати інформацію 

учителеві 

 

Основне завдання асистента вчителя – допомога вчителю в забезпеченні 

особистісно зорієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у 

створенні індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми 

потребами. 

 

Основні функції асистента вчителя є такими: 

- Організаційна: допомагає в організації освітнього процесу у класі з інклюзивним 

навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в 

організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою 

вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей,інтересів і потреб; 

допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та 

самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з 

дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробці 

індивідуальної програми розвитку. Асистент учителя забезпечує разом з іншими 

працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде 

встановлену педагогічну документацію. 

- Навчально-розвивальна: асистент учителя, співпрацюючи з учителем класу, 

надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; 

здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. 

Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, покращенню їхнього 

психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє 

виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі 

в науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, 

обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. 

- Діагностична: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну 

програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні 
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досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає 

та аналізує динаміку розвитку учня. 

- Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку 

дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку. 

- Консультативна: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну 

консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення 

учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від 

будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій 

професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. 

 

Медичний працівник закладу освіти:  

 інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини 

та її психофізичні особливості;  

 за необхідності, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу 

охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.  

 

Інструктор з ЛФК - проводить з учнями з ООП заняття для попередження гіподинамії, 

покращення та корекції м’язового тонусу, підвищення рівня тренованості і фізичного 

розвитку, покращення дрібної моторики та контролювання рухів кінцівок, підвищення 

рівня адаптаційних можливостей та самообслуговування, розвитку уваги, тренування 

морально-вольових якостей. 

 

Батьки дитини з ООП:  

 доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі 

у виконанні домашніх завдань);  

 прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі в розробленні ІПP; 

 створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини. 

 

 


