
Iнформацiйна довiдка
<!оступнiсть осiб з особливими освiтнiми потребами

до освiтнього процесу у закладах освiти
MicTa Кисва>

Фiнансування забезпечення iнклюзивноi освiти в MicTi Кисвi

На пiдтримку осiб з особливими освiтнiми потребами з 2018 по 2021 роки
з державноI.о бrо.l1же.гу спрямоваItо пона/-\ 108 млн грн, з них:

20l 8 - l 9,0 MJII] l,pн (освосно 16,8 млrr гpH)

2019 -З4,1 M-ltH грн (освосно 33,б млн грн)
2020 -28,2 мJIн грн (освоено 13,0 млн грн)
2021 - 26,8 м,гrн грн.
за рахунок кош],гiв субвенцiт в закладах освiти проtsодяться додатковi

психоJIого-педагогiчIлi i корекцiйr+о-розвитковi заняття та здiйснюсться
закупiвля сгtецiальrlих засобiв корекцiт психофiзичного розвитку для осiб з

особливими освiтttiми rrотребами, виIIлачу€ться заробiтна плата педагогам,

за робо,гу в iнклlозивних класах (групах) встановлюеться доплата у
граничному розмiрi 20 вiдсоткiв посадового окJIаду. На зазначенi цiлi з

державIIо го у 2021 роцi спрямоваtrо 0,7 млн грн. (Постанова кVIу вiд 25.08.2004

Jф 1096 uПро встаFIовЛення розмiру доплати за oKpeMi види педагогiчноТ

лiяльностi>).
KpiM ,г11l,о, з метоЮ стимуJIIОваннЯ та пiдняr-гЯ гtрестl,tжносr,i працi

рiшеrtням КиТвськоТ MicbKoT Ради вiд 24.|2.2020 Nр 24124 uПро бюджет MicTa

Кисва rla2021 piK> гrрацiвrrикам iнклюзив}Iих класiв (,руr,) закладiв освiт,И MicT,a

Кисва у 202| poui за кошти MicTa встановлено доплату за складнiсть

наIIружеItiс,гь в роботi в розмiрi 20оh посадового окладу (0,7 млн грн) (Постанова

кмУ вiд З0.08.2002 J\lb 1298 кПрО оплатУ працi rrрацiвникiв на ocHoBi СдиноТ

тарифноТ сiтки розря2liв i коефiцiеrrтiв з оплати праrдi r-rрацiвникiв установ,
закладiв та оргаtлiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери>).

KpiM того, на фуrrкцiоt{ування iнклtозивно-ресурсFIих цеrrтрiв MicTa за

ocTaHHi 4 роки з державного бrоджету видiлено 57,44 мJIн грн', з мiського205,2
млн грн. (у 3,5 рази бiльше KotлTiB державних кошIтiв), що разом становить 262,6

млн r,pн.
у 2O2l porli дrrIя IPL{ iз п.tiського бюджету видiлено коlll,ги: на заробiтнУ

lI-паl.у праtцitзникам 44,0 млн I,pH; опJIату комуI]аJIьних посJIуг, оснащення

rlримitцень.га кабiнеr.iв, iншi ttоточнi вилатки - 8,7 M.ltH грн.

з меr.ою гriдr,римки та лопомоги особам iз особливими потребами, для

шланомiрного розвиткУ iнклюзивноТ освiти у MicTi, створення безпечного

освiтнього сереlIовиIца та IIокращеFII{я якостi ocBiTHix послуг для таких осiб

Киiвськоtо MicbKolo BJla/IoIo затверджуються та реалiзуються MicbKi комплексtli

цilrьовi проl,рамИ <Осrзiта Itиева>>, <КиТВ беЗ бар'ерiв>, <МIолодь та спор,г

с,голицi>, <Здоров'я кияII)) та <Турбота. Назус,грiч киянам)).



мережа заклалiв освiт,и для осiб з особливими освiтнiми потребами.

Розвиток мережi iнклюзивних груrr/класiв у закладах ДошКiЛЬНОi Та

загал l,нoi середн boi сlсвiти
11ерший освiтнiй експеримеtIт з iнклюзивного навчання <Соцiальна

iнтеграцiя та адаптацiя дiтей з особливими освiтнiми по,гребамИ В грУПИ i КЛаСИ

загального призначення)) в столиtli розпочався з 200l року на базi нвк
<Барвirлок>> ГолосiТвського району та IIIЩС <Паросток> Подiльського району та

впроваджувався до 2008 року. За пiдсумками експерименту N4oH продовжило

експеримент, який трансформувався ts проскт <<Iнклюзивне навчання дiтей з

особ_llивими освiтнiми rrотребами в групах i класах загального призначення)).

У 2ОО7 poui у оболонському районi MicTa вiдкритi експериментальнi
iнк.ittозиtзнi дoIllKi.llbrri групи. Через веrIикий попит на iнклюзивне навчання дiтей

лоtпкiльного BiKy ,га через вiдсу,гнiсть вiдповiдних нормативно-правових

документiв з зазначеного питання рiшеrrням Китвськот MicbkoТ ради вiд

13.10.2009 J\ъ502/2571 затверджено MicbKy ексl]еримеIiтальriу програму

<<IнкlttозивIIе IIавчаIII{я ,га вихованIIя дiтей з синдромом Щауна)) на 2010-201з

роки. Вiдповiдно до зазначеноI Гlрограми протягом 2010-201З PoKiB У 1З

закладах дошtкiльllот освiти MicTa було вiдкрито 18 груп iнклtозивного навчаI{ня,

в них вихоI]уваJrося 50 дiтей, з переважною бiльшiстю дiтей з синдромом Щауна.
:] 20l3 року мережа iнклюзивнI,Iх груп збiльшрtлася в |2,4 рази. СТанОМ На

01.09.2021 в зак.паlIах дошкiльноТ освiти функrдiонус 22З групи iнклюзивного
навчання, в яких здобувають дошкiльну ocBiTy 446 дiтей з особливими освiтнiми
потребами з рiзtlими порушеннями психофiзичного розвитку.

У кожну iнк_lttозивну групу введено посаду асистенТа ВИХОВаТеЛЯ,

/{одатково l] IlITal,IIi розгiиси таких груп ввелеrIо бЗ штатrli одиницi вчителiв-

дефек,гологi в, логоtrе/Iiв.
в закладах дошкiльнот освiти забезпечук),гься необхiднi умови для

реаriзацiТ завданЬ доl_tlкiльНоi освiтИ ,га корекtliйно-розвитковоТ роботи з дiтьми,
що MaIoTL особливi ocBiTHi потреби. Створена розгалужена мережа груп

компенсУIочогО типу, шlО постiйнО удосконалк)еться вiдповiдно до потреб

населення.
На сьогоднi в MicTi фуrrкцiонус 54З спецiальнi групи, в яких виховуються

5666 дiтсй з особлиt]ими сlсвiтIliми потребами (у 2014 роrдi таких ГрУП бУЛО 491,

в Ilих бЗз5 дi,гей).
у 20 |2-2о13 навчаЛьномУ роцi У 8 закладах загальноi' середньоi освiти були

yTBopeHi 4з iнкrIюзивних класи, в яких навчалися i 68 учнiв з особливими

ocBiTHiMtl потребами.
мережа iнклtозивних класiв з кожним роком розширювалася.

Збi.;rьrшуВаJIасЯ IIе ,l,iльки заI,а.IIьна KilIbKicTb учнiв, розширювався спектр

порушень у розl]и,гку дiтей, якi навчаJIися в iнклюзивних класах, Першlими

учнямLr iнклюзивних класiв були дiтлr iз тяжкими порушеннями мовлення та

затримкою психiч}tоI,о розвитку.
на сьогоднi спектр порушеIlь розвитку дiтей, якi охопllенi iнклюзивною

trсвiтою це дiти зi зtлиженим слухом, зi зltиженим зороN,l, порушеннями опорно-



рухового апарату, тяжкими порушеннями мовJIення, розумовими порушеннями

рlзного стуIlеню та розладом спектру аутизму.
FIa сьогоднi кiлькiсть закладiв загальноТ середньоТ освiти з iнклюЗиВНИМИ

класами збiльшилася майж е у б разiв i становить 24t заклад освiти (67 % ВiД

загальноТ кiлькост,i ЗЗСО). Iнклrозивнi класи yTBopeHi у кожнiй другiй tпколi
MicT,a Киева. Разом з однолiткаN,Iи у 1119 iнклюзивних класах навчаЮтЬся l785
осiб з особливими освiтнiми гtо,гребами. Введено 1091 ставок асистентiв
вчителiв. Майже у кожен iнклюзивний клас введено посаду асистента вчитеЛя

(98 % класiв).
I-Ia якiс,гь робо,ги асистента вчитеJIя значною мiрою впливае piBeHb ЙОГО

взаемодiТ з вчителем, володiння знаннями про псрIхофiзичний розвиток осiб з

рiзними особливими освiтнiми потребами. Зокрема, це стосусться роботи З

дiтьми з розJIадом аутичного спектру i гrоведiнковими порушеннями. За
iнформацiсrо управ;riнцiв з сфери iнклюзивноi освiти середня тривалiсть роботи
педагогiчного працiвника на посадi асистента вчителя 2-3 роки i спостерiгасться
значна плинrriсть кадрiв на цiй посадi.

KpiM того, якшIо дитина з дитина з особливими освi,гнiми tlотребами пiд час

iнклюзивного навчання потребуе допомоги в IIepecyBaHHi, самообслуговуваннi
ToIIIo, забезпечити таку пiдтримку можливо шляхом наданIIя соцiальноТ гlослУги

супроводу пiд час iнклtозивного навчання.
Кiлькiсть осiб, яким рекомендовано фахiвllями (консультантами)

iнклlозивItо-ресурс}Iих центрiв соцiальний супровiд пiд час iнклюзивноГо
навчаI{ня всLого 147 осiб з ООП, з них забезпе.Iенi супроводом iз числа батькiв
,га осiб уI]овноtsажених ними на громадських засадах - 81 особа. Ll(e 60 осiб - 54
ОА в\д по,греби наразi не забезгtечена соцiальним супроводом, пIо впливаС На

якiсть на/{ання clcBiTHix посJlуг учням/вихованцям усього дитяtIого колективу.
Наразi у Micт,i спiльно з /{епартаментом соцiального захисту про€кт

Порядку cylIpoBolly гIi2д час iнклюзивrIого навчання у закладах освiт'и MicTa Киевi,
який погоджуеться i] управлiннi tостицiТ. В процесi впровадження соцiальноТ
посJIуги l]лануеться збiльшення учнiв, якi зможу,гь здобувати ocBiTy в колективi
однолiткiв, п,tаючи пiдтримку iндивiдуальних соцiальних та соцiально-побутових
llотреб y,rHiB.

Окрiмl,ого, у 2012-20|3 rlавчальноN{у роцi у 12 закладах загальноТ середньоТ

освiти мiс,га Киева функцiонували 29 спеtliальних класи для З|2 дiтей З

особливими освi,гнiми потребами. I-Ia сьогоднi у 18 закладах зага.пьноТ середньоТ

освi,ги MicTa Киева функцiонуе77 спецiальних класiв для717 учнiв з особливими
освir,нiми по,гребами, Оскiльки, дiтям зi складними пор},шеннями спочатку може
бути склално у звичайтIому K.Ttaci, спецiальнi класи слугують промiжним етапоМ

для адап,гацii дитиI{и.

Траllсфорпrацiя мережi iнтернаr,них заклаlliв освiти.
У Киевi протягом багатьох десятирiчь функцiонус стала Мережа

спецiальних закJIадiв загальноi середньоТ освiти -- це 18 спецiальних шкiл (шКiЛ-

iHтepHaTiB) для дi,гей з тяжItими порушеннями мовлення, опорно-рухового
апарату:, порушен.нями зору, слуху, незрячих та глухих, iнтелектуалЬниN{и
IIорушенI{ями. У цьому роlдi в I{их I{авчасться 3,6,гис. осiб з особлИВИМИ

освiтнiми потребами. KpiM того, працюю,гь 5 санаторних tltкiл (шкiл-iнтернатiв).



У зв'язку iз сутт€вим зменшенням кiлькостi учнiв, що перебували у
закладах освi,ги 5 дiб (понедiлок-tl'ятниця) з 20lб року в м. Киевi почаЛа

здiйснюватися трансформацiя спецiальних закладiв освiти. За цей перiол змiни
вiдцбулися у 14 закJIадах освiти: реорганiзовано: у навчально-реабiлiтацiйнi
центри сllецiалылi шrколи-iнтерrrат,и }lb б та JVs 17; спецiальну загальноосвiтню
urколу-iн,гернат JФ 2 rпляхом присднаIIr{я ii до спецiальноi загальноосвiтньоТ
школи кНадiя>; змirlено тип ,га найменування литячого булинку <Малятко>
на спецiальну школу I рiвня <<Маляткrэ>>; змiнено найменування ще 9-ми
спешiальних закJIадiв освiти: JфJ\Ф 5.7,В,9, 10, ||, |2, 18,26 (спецiальнi школи);
caliaTopнy шкоJlу-itтт,ернат J\b 20 трансформовано )/ санаторну школу JФ 20.

[{аразi IIроJцовжуIоl,ь привоllи,гI{ся у lзiдповiднiсть до ЕIового законодавства
УкраТни ,l,иIIи ,га FIазви iнших спецiальt-{их та санаторних закладiв загальноТ

середньоТ освiти (JlГlrJ\Ъ 14, |9). Пiдготовлено проскти рiшень КиТвськоТ MicbKoT

ради <Про змiну типу т,а наймен},вання деяких закладiв освiти, що належать до
комунальноТ власlrос,гi т,ериторiалыtоТ громади MicTa KrreBa>> (JYчJ\Ъ 4,21,22,25)
,га uПро змiну тиrIу та наймеttування спецiальнсrго I{авLIально-виховного
комплексу <Nlрiя>> /{есIrянського району MicTa Киева>>.

Вiдповiдно до Закону УкраТни <ГIро внесення змiн до Закону УкраТни uПро
повну загальну середню ocBiTy> щодо розu]ирення п,tожливостей для
трансформаIIiТ ocBiTHboT мережi та захлIсту прав учасникiв освiтнього процесу)),
про€кти рiшень КиiвськоТ MicbKoT ради щодо змitIlл типу ,га rtайменува}{ня

спецiальних закладiв освiти погоджуються iз I\{iHicTepcTBoM освiти i науки
УкраТни. FIаразi N{iHicTepcTBo освiти i науки Украiни погоджуе змiну типу i

найметtування caHaTopIrllx rtrкiл-iнтернатiв I-II ступенiв J\ГqN 21,22 ОболонськоГо

райоrлу м. Кисва IIа llавчально-реабiлiтацiйнi центри JЮJ\Ъ 21, 22 Обоrlоrrського

району м, Кисва.
Здiйснютот,ься процедури uIодо приведення у вiдповiднiсть до

законодавс,гва Украiни назви спецiальних загалыlоосвiтнiх шкiл-iнтернатiв J\Ъ

15, J\b 16 СвятоIuиt{ського району та гiмназii-iнтернат J$ 13 Солом'янського

районч м, Кисва.
Позицiею Киiвськоi MicbKoi ради с збереження плережi плайна тих закладiв,

якi перебувають в стадii реорr,анiзацiТ або змiнtоtоть f,иII i найпленування, буле
вI{користоI]уватися вI,Iключно для забезпечення здобуття освiти учнями З

особливими освiтнiми потребамлt. Умови забезпечення ocBiTHbo-

реабiлiтацiйного процесу залишаться незмiнними. Bci здобувачi ocBiTlT пiсля

реорганiзацiТ або змiтiи типу i найменування спецiальних заклалiв освiти булуть
продовжувати навчання (за бажанням батькiв) в закладах нового типу, Процес
,r,par rсформаltiТ закладi в спеl 1i а.пыrоТ освi,ги тривае.

}-{а сьогсlдrii учасники освi,t,нього tIроцесу спеrliа-ltьноТ rшксlли-iнтернатУ
л1g26 firIiгrровсъкого pap"Ioнy м. Киева беру,гь участь в експеримеrtтi
всеукраТнського рiвня <I{ауково-методичнi засадлt створення моделi психоЛоГо-
педаг<rгiчноi та соцiаlrьноi реабiлiтацiТ й iнтеграltil'дir,еi.r iз загальнимI{ розладамрl
(спектр аутизм1,)> у спiвгrрацi з кафедрою корекцiйrrоi пелагогiки Львiвського
наltiоttа.пьtlого vIliBepcltTeTy iMeHi IBaHa Франка (до 2022 року),

У 2021 роцi 2{егrартаме}Iтом освiти i науки пiдтримано iнiцiативу постiйноТ
комiсil'КиТвськоТ MicbKoT ра_ди з п1.Iтань охорони здоров'я та соцiальноТ по-пiтики
u{одо створення у дрIтячих таборах iнклюзивних загонiв та розроблено про€кТ



Порядку органiзацiТ роботи табору вiдltочинку з денним перебуванням дiтей з

iнклюзивними групами.
У канiкулярний rrерiод 2021 року на базi спецiальноТ школлt-iнтернату ЛЪ26

Щнiпровського району MicTa Киева органiзовано табiр корекцiйно-розвиткових
зустрiчей лля дiтей з iнтелектуальними порушеннями. Пiд час перебування в

таборi дiт,и от,римуваJIи корекцiйнi послуги фахiвцiв (рiзнi види арт-терапiТ), а

також з реабi;riтацiТ (лiкувальна фiзкультура) та закрiI-Iлювали навички щодо
соцiалiзацii у колективi.

iб з особливими освir,нiми
позапr кiльн их закJIадах освi,ги

потребами у

Iз запровалженt{ям iнкrlюзивного навчання заклади гtозашкiльноТ освiти
також створюють максимально комфортнi умови для здобувачiв позашкiльноi
освiти з числа осiб з особливими освiтнiми потребами,

Заклади позашrкi.тlьноТ освiти органiзовують роботу з вихованцями - дiтьми
з особливими освiт,нiми потребами за рiзними напрямами позашкiльноТ освiти
зокрема: х}/ложIIьо-естетичI]им, турI.Iстсько-кра€знавчим, еколого-
натуралiстL{чIIим, науково-техt-liчним, дос-lliдницько-експериментальним.
фiзку;rьтурно-спортив}tLIм або спортив}lиN,t, вiйськово-rrатрiотt{чним, соцiально-

реабiлiтацiйltим, оздоровчим, гумаIriтарним, Tolllo.
У 201 7 -2018 навчшrьному роцi на базi спецiалiзованоТ tпколи JЮ 28 вiдкрито

гурток I{eIrT,py творчостi дiтей ,га юнацтва <IIIевченкiвець> за авторською
tIроI,рамою <<Образо,гворче мис,гецтво /{Jlя дiтей з розJIадами аутичного спектру),
Саме ар],-техI]о;lогiТ /Iозволяють розширити арсенал Itедагогiчних iнс,грументiв
для розкриття ди,lини, ацагrтацiТ серед однолiткiв та соцiалiзацiТ. У зв'язку зi
звiльненням фахiвця, який володiв методом арт-терапiТ, гурток наразi не працюс.

У Киiвському Палацi дiтей та юнацтва з 2015 року упродовжтрьох poKiB
працював ролрIнний клуб <Щружнi долонi>. У якому було створено комфортне
сереllовище дJlя розвитку осiб з особливим освiтнiми потребами з врахуванням
Тх здiбrrостей, потреб,га. iHTepeciB. Постiйний склад членiв Клубу нараховував З0
сiмей, в яких с :liти з розJIадами ау,гичного спектру, синдромом !,ауна,
порушеIIнями опорно-рухового апарату рiзного стуIIеню складностi та з iншими
порушенIlями.

На сьогодпi праtlюс клуб <ГIарасо-lIька)), в якому рiзrrоманiтнi творчi,
природничi, сllортивнi, гуманiтарнi гуртки, де розвиваються дiти з особливими
освiтнiми гtо,гребами, У 2021 роцi художньому колективу Ансамбль музичних
iHcTpyMeH,l,iB <<Ексгtромт>>, учасникiI якого е лiти з особливими освiтнiми
потребами, IIрисвосI-Iо пl)чесне звання <Зразковий художнiй колектив>>. Разом з

тим, функцiонують iнклюзивнi гур,гки <<Iнклюзивнийтеатр кПерспектива)), IIикJI

майстер-класiв з декоративно-прикJIадного тощо,
Щинамiка створення умов для отримання позашкiльноТ освiти дiтьми з

особливими сlсвiтнiми потребами щороку зростас. Так у 2019-2020 навчальному
porli у 28 заклалах позаiшкiлыrсrТ освiти органiзовано iнклlозивне навчання, в яких

функцiоrrували 19 грl,гl, охоплено 573 дiтей з особливими освiтнiми потребами,
У 202|-2022 навчальному рочi у З0 закладах позашtкi.irьноТ освiти MicTa Киева
органiзовансl 50 iнклюзивних груп, в яких розвиваються та навtIаю,гься близько
б00 осiб з особлиt]и,ми освiтнiми по,гребами.



Створення мережi iнклюзивно-ресурсних центрiв
З метою забезгlечення осiб з особливим освiтнiми потребами праВоМ на

ocBiTy, з врахуванням iх потенцiалу та можливостей, у мiстiКиевi фУнкuiОНУЮТЬ
10 iнклюзивно-ресурсних центрiв (по одному в районi). В липнi 2021 року
утворено rце 4 нових IPI]. Фахiвцi (консультанти) iнклюзивно-ресурсних центрiв
проводять компJIексну психолого-педагоl,iчну оцiнку розвL{тку дитини, надають
психолого*педагогiчнi та корекцiйно-розвитковi послуги, а також забезпечують
психоJIого-педагогiчrlий супровiд осiб з особл1.IврIми tlсвiтнiми потребами,
педагогiчних tlрацiвrlикiв закладiв освiти та батькiв, зазначеноТ категорiТ осiб.

Станоп,t t{a вересе:нь 2021 року в ycix IPI_{ розподirlенi та закрiгtленi фахiвl-1i
(спецiалiс,ги) за закJIадами освiти, ts яких функцiону}оть iнI<.тtюзивrri групи/класи;

розробленi графiки IIа 202|-2022 навчальний piK ,га органiзовано проведення
навчання членiв команди I]сихолого-l]едагогiчногсr супроводу особи з

особлIивими освi,гнiми потребами закладу освiти щодо написання iндивiдуальноТ
програми розвитк)/.

Прип,tiпlення фуilкцiонуючих IPIj облаштованi пандусаNlи та apxiTeкTypнo

достуtrними KiMHaTaMl.t загаJIьного користуванцrI, облалнано кабiнетrr для

фахiвцiв (консультан,гiв): психолога, логопеда. тифrrопедагога, сурдопедагога,
олiгофренопедагога, зали ЛФК,rа pecypcHi кiмнати.

Yci IРЦ забезtlеченi комплектами психодiагIJостичних методик для
злiйснення комплексtlоТ психолого*педагогiчrrоТ оtliнки розви,Iку особи. У
кожному IPt{ lrрачюють фахiвrдi, якi отримали сертифiкати мiжнародного зразка
на IlpaBo користуtsання зазначеними методиками.

У плiстi Кисвi здобуваrоть ocBiTy близько l3 тис дiтей з ООП, них кiлькiсть
дiтей, якi пройrцJlи комплекснч психолого-педагогiчну оцiнку розвитку в IPIJ у
2020 роцi скла,дас 5152 особи,у 2021 - 5531. Показник збiльшlився наЗ79 осiб (7
%).

Ki;TbKicTb I]Jтатних одиниLlь IPIJ становитL 209,25 ставок, з них фахiвшi
(консультаrrти) - 150,5 ставок, iнших (головний бухгалтер, бухгалтер, юрист,
медична сестра, водiй, та госгIодарсько-обслуговува;rьний персонал) - 58,75
ставок. Найбiльша ч}lсельнiсть ставок консультантiв (фахiвцiв) у IРЦ J\Ъ 1

ГолосiТвського району 2З ставки, IРЦ JФ 4 Щrriпрrэвського та IРЦ J\b В

Святошtлнського районiв по 17 ставок.
I]iлповiлIlо ло рitшентtя КиТвськоТ MicbKclT ралLr у, 2021 poui утворено ще

чотири iгtклt<lзttвно-ресурсних l{ентри (далi IРЦ) у /{арницькоМу,
flеснянському, Щнiпровському ,га ОболонськоN,Iу районах MicTa KllcBa, Наразi
,гривас Ilpollec затвердження Тх стату,гiв у КиТвськiй MicbKiri державнiй
адмiнiстраlдiТ.

У Micтi Кисвi заресстроваItо 5В4011 осiб д(итячого насеJIення (утворено 14

IPtl). Аналiз кiлькос,гi iнклtозивI{о-ресурсних центрiв у найбirrьших MicTax-
мiльйонниках YKpaTtrlt, а саме rvr. /]rriпро - |]758З особлr дитячого населення (2

IPt{), м. XapKiB 231855 осiб дитячого населеIIня (l IРЦ), свiдчить про
недостатнIо але гrайбiльrлу у пlicTi Киевi кiлькiсть утворених iнклюзивно-

ресурсних центрiв iз розрахунку однин IPI_( на 12 тисяч дитячого населення. А
caN,Ie, на 1 IPL{ у м. Киевi 4|715 осiб дитячого населення, у м. Щнiпро 88791 дiтей,
у м, XapKoBi 2З1855 осiб, OKpiM To1-o, необхiдно вiдмiтити що при середньому



пOказнI{ку кiлькостi ставок у 1 iнклюзивно-ресурсному ueHTpi у регiонi
станоI]ить - 9, у той же час у MicTi Кисвi - 21,25 ставок, них педагогiчних
працiвникiв -|5,25 ставок, що також засвiлчус гrро наI"{кращиЙ показник По

YKpaTHi,
ItиТвською мiською владою плануеться розширення MepeiKi IРЦ у 2022 рсlцi

ш.цяхом утворення нового IPL{ у IITeB.teHKiBcbKoпty районi, 4 фiлiй iснуючих
чотирнадIIяти та розIlIирення чисеJIьностi шта,гiв. Кiлькiсть штатних одиниць у
iнк;tttlзивно-ресурсних центрах MicTa Кисва збiльшиться на |64,5 ставок.

Кадровий потенцiал. НавчаIIня фахiвцiв.
З MeToIо методичного забезпечення та пiдвищення квалiфiкацiТ

педагогiчних працiвникiв iнклюзивно-ресурсних центрiв, закладiв освiти щодо
наtsчання осiб з особливими освiтiлiми потребапли у MicTi Кисвi функrдiонус
Ресl,рсний цеrr,гр гli2lт,римки iнклюзивноТ освiти, який е с,груктурним пiдроздiлом
Iнс,ги,гуту пiслядипломноТ освi,ги КиТвського унiверситету iMeHi Бориса
f'рiнченка.

IJa базi Itlст,ит,у,гу пiдсrrядипломноТ освiти КиТвського унiверситету iMeHi
Бориса I-рiнченка за ocTaHHi 2 роки близько 4 тис педагогiчних праIriвникiв
опрацюваJIи модулi/курси з питань iнклюзивноi освiти.

Методистами Ресурсного цеIIтру пiдтримклt iнклюзивноТ освiти КиТвського
yrriBepclrTeTy iMeHi Бориса Грiнченка розроб;IеtIо дJIя педагогi.IноТ сttiльноти та
батькiв осiб з особливим освiтнiми IIотребамlл: електронrrий посiбник <<Iнклюзiя

вiд А до Я) (матерiали розмiщеlлi на однойменному сайтi); вiдео-матерiали
<<Школа iнкллозl,tвноТ освiти: Iнклюзiя вiд А до Я> (матерiали розмiщеrri на вiдео-
pecypci Youtube).

Ресурсний L{eHTp пiдтриплки iнклюзивноТ освiти надаю,гь методичну
пi2lтримку ]]елагоt,iчнрtм tlpatliBHltкaN{ закладiв освiти та IPI{ щодо органiзацiТ
освiтньоt-о проllесу .l{ля осiб з особлIлвими освi,гнiмлr потребами. LI{омiсячний
п.lrан робот,и фахiвцiв ресурсного центру гriдтримки iнклtозивного навчання IПО
КУ iMeHi Бориса I'рiнченка оприлюднюсться на одrtойменному сайтi.

Науково-ме,голичним центром практичноТ психологiТ та соцiальноi роботи
IHcTlrTyTy гtiслядипл<rмноТ освi,гtа КиIвського уIriверситету iMeTri Бориса
Грiнченка запJIановаI]о llроведе[IrIя trlоквартальних циклiв ceMiHapiB, ,гренiнгiв,

онлаI"Iн захолiв lцодо запобiганrrя емоцiйного вигорання ,га проявам насильства
педагогi.{IIих IIрацiвникiв закладiв освiти та IP[{.

У IHcTl.tTyT,i лrодини КиТвського унiверситету iMeHi Бориса Г'рiнченка з 20l l
року здiйснюсrься liiдl,отовка здобувачiв освiти зi сгrецiаrьностi <Спецiальна
ocBiTa за освiтнъо-професiйною програмою <Логопедiя> для першого
(бакалаврського) рiвня i з 20i5 року за цiсю rIрограмою для другого
(магiст,ерського) pi вня.

З 20l5 року заIIроваджено у межах ocBiT,HboT програми <Логопедiя>
вивчення на вибiр здцобувачiв двох блокiв вибiркових дисциплiн <Iнклюзивна
ocBiTa> та ((Психоло[,о-педагогiчItа допомога дiтям з аутизмом>>, якi спрI.Iяю,гь

форплуваr;нrо компетентностей у сферi органiзацiТ та впровадження
iнклюзивного навчання рiзних категорiй осiб з особливип,lи освi,тнiми по,требами.
З 202l року, сту/{еrrтаN.{ :]апропоновано шIе одиFI блок вибiрков}.Iх дисцIrпrIiн
<Раннс в,гручаIII[я>. JIiцеrrзiрiний обсяг r,а вiдповi;lно обсяг набору на освiтнttl



прOграму пOстiЙнo зроста€. Так, на бакалаврат упродовж 20||-2016 р.р,
лiцензiйний обсяг набору складав 25 осiб деннот форми навчання, упродовж
20|7-2020 - 50 осiб денноТ форми Itавчання , з 2021 року * 75 осiб денноI формИ
навчання та 25 осiб заочноi форми навчання. Кафедра протягом 2011-2020 poKiB
виконувала лiцензiйrri обсяги набору здобувачiв на 1 курс обсягом 50 осiб. У
2021 року зараховаrло 58 студентiв на 1 курс лелtttоТ форми навчання та l8
студентiв * на 1 курс заочноТ форми I{авчання.

На магiсr,ратуру лir{ензiйrlий обсяI- набору складав з 2015 р. по 2020 р.25
осiб денноТ форми I{авчання , з 2021 року * 40 осiб денноТ i заочноТ фор* навчання
загалом. У 2021 роцi на магiстратуру зараховано 20 осiб на денну форrу
навчаIII{я та 18 осiб на заочну форrу навчання.

Б;tизько ]0 % студентiв 2-6 KypciB працюють у спецiальних закладах

дошкiльrtоТ та зага-цьноТ середньоТ освiти, у закладах загальноi середньоТ освiти
зi сItеt{iальнtлп,tи та iнклlозивниN,Iи кJIасами на посадах асистента вчителя,
вчиl,еля-логоIIела, в tleнTpax, .якi надають ocBiTHi послуги дiтям громади м.
Кисва.

З 2021 року вперше в Украiнi на базi Унiверситету Грiнченка вiдкрито нову
освiтrIю програму дJIя другого (магiстерського) рiвня денноТ форми навчання
<<I},гру.Iп1II{я при аутизмi>, гараI{т ocBiTHboT програN,Iи - доктор психологiчних
наук, професор кафедри спецiа.пьtrоТ та iнк.тttозивноТ освiти Т.В. Скрипник.
ЛiLiеrrзiйниiл обсяг - l0 осiб, зараховано 9 осiб. Освi,гня програN,Iа сгrрямована на
пiдготовку l]I,rсококвалiфiкованLIх i конкl,рентоспроможних фахiвцiв як лiдерiв у
справi розбу:tови якiсtlоi спецiальноi та iнклюзивноТ освiти, здатнрIх розв'язувати
складнi завдання дослiдницького та iнновацiйного характеру i здiйснювати
позитивнi ltере,гворенI{я в ocBiTi осiб з розладами ау,гистичного спектра, зокрема,

у KoHTeKcTi служiння JIюдинi, громадi, суспi.uьству.

Для осiб з особ"lIивими освiтrtiми потребамlл у закладах освiти MicTa
створюються умови для здобуття освiти на piBHi з iншими здобувачами освiти,
зокрема шIляхом з€lJIучення фахiвцiв для надання корекцiйно-розвиткових та
психолоI,о-педагогiчних послуг (допомогрr) вiдповiдно до потреб учнiв.

В пцiстi Кисвi, як i в YKpaTHi в цi;r<rму, icHyc гrотреба у достатнiй кiлькостi

фахiвцiв: психологiв, вчителiв * дефектологiв, реабiлiто;tогiв тоtцо, якi можуть
I{алавати виIцезазIlаченi додатковi послуги пiдтримки. С,ганом на листоIпд202l
року riайбiльlпа кiлькiсть вакансiй: асистент вчитеJIя - 109 ставок; асистеtIт
вItховаlеля - 59 ставок; вчрlтель-дефек,го-ltог - пона/{ 50 ставок,

З кожним роком збi:rьruусться кiлькiсть осiб з особ.пивими освiтнiми
потребап,lи у закJI адах освiти, оскiltьки батьки дiтей з особливиN{и освiтнiми
потребашtи бажают,ь, iцоб Тх лir,и здобувати ocBiT1, на однакових умовах зi BciMa

лiтьми в лосl,уrlному та зручному для дитини середовиIцi. Звахtаючи на це,
набувае актуальносr,i пиr,ання забезпечення якiсного освiтнього процесу для осiб
з особ.lrивими ocBiTltiп,tlt потребами висококвалiфiкованиNIи фахiвцями.

PiBeHb кваlriфiкацiТ педагогiчних працiвникiв в частинi роботи з учнями з

особливим освiтtliми потребам1,I, Тх готовнiсть до роботи з конкретною дитI{ною,
вмiнtlя забезпечити iJ iндивiдуальнi ocBiTHi потреби с визtlачаJIьним при виборi
ба,гькiв iIrклюзивItиL"I клас чи сttецiальний заклад освiти.



Покра пlення матерiа.llьно-,l,ехtliч ноТ бази та методичного забезпечення.
З метокl забезпечення у MicTi Киевi рiвних прав i рiвних можливостей,

впрова,цжсн}tя rlринrципiв унiверсаJIьного дизайну у формуваннi освiтнЬОГО
прос,гору розроблеrла N4icbKa Ko]\,IIIJleKcHa цiльова програма кКиТв без бар'ерiв на
20l 8-202 l роки> та затверджена рiшенням КиiвськоТ мiськоi ради вiд 18.12.201 В

J\9 460/651 1.

департамент координус питання заOезпечення прав l можливостеи oclo з

особливими освiтtлiми потребами для здобуття ними дошкi-чьноi, загальноi
можливостеи осiбЩепартамент забезпечення

середньоТ, позаrtrкiльноТ та професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти з

урахуванням Тх iндивiдцуаJIьних tIотреб, можливостей, здiбнс,стей ,га iHTepeciB
шляхом забезrrечеItня розумного прлIстосування та унiверсального дизайну
вiдповiднсl до llункту 5.30 Положенгlя про /{епартап,Iент освi,ги i науки
виконавчого орану КиТвськоТ MicbKoT радl.r (КиТвськоТ rvricbKoi державноТ
адмiнiстрацiТ), затвердженого розпорядженням КиТвськсlТ MicbKoT державноI
а2lмiнiс,грацiТ вiд 19.0З ,2004 J\Ъ 499 (в редакцiТ розгlорядження виконаtsчого орану
KllTBcbKoT MicbKoT реди (КиТвськоТ MicbKoT державн<lТ адмiнiстрацiТ) вiд 07,03.201 В

лг9 3В5),
Першlий IIaIIi(},c збудований у 2007 роцi lПДС <[1аростоо ГIодiльсъкого

району. F{а сьоголrri для осiб з iнвалiднiстю та iHrпLtx маломобiльних груп
населення забезпеLIено apxiTeKTypнy доступнiсr,ь до lIершого поверху в З7З
закладах освi,ги {2З9 - закладiв загальноТ середrrьоТ освiти (51 % вiл загальноТ
кiлькостi ЗЗСО), 123 зак;lадiв дошкiльноТ освiти (2| % вiд загальноТ кiлькостi
ЗДо), 7 - заклаlliв позашкiльноТ освiти, (4 - професiйнi (професiйно-т,ехнiчнi)
закJIади, Облаllнаrri уr-riверсальними кабiнаьtи загальI{ого користування З4 % (141
заклад), у l7 rrrко-цах обла/Iнано лiфтlл, у 2.1 - пrrатформи, пiдйомники та iншими
засобаьци дсlстугlностi. Yci закJIади загzulьноТ середньоi освiти /{арницького,
Щесняt-lського ,га IIечерського районiв MicTa apxiTeKTypнo доступнi для осiб з

iнвалiднiст,кl. ЗакJIа/{ загальноТ середньоТ освiти }.]Ъ 168 Обсlпонського райоrrу
забезпечено п,tкiльним автобусом, пристосованим /lля перевезення учнiв, якi
пересyваються на крiслах ко.ttiсних.

ГIоступово у закладах освiти MicTa Киева вiдбувасться облаштування
pecypcниx KiMHaT. Сrrецiально обладнаний освiтнiй просгiр, спряil{ований на
гармоtлiл"tний емоцiйllиil, психiчний ,га 

фiзичниL"{ розвиток дитини, групи дiтей з

особ;rивими освiтнiми llотребами облаштований всього 1, 189 зак.па/{ах освiти, з

них у 44 закладах дошкiльноТ осiзiти та |45 закладах загаJIьноТ середlrtьоТ освiти.
У 2а22-202З наtsчальному роцi заплановаriо обладнатr{ rце 8З pecypcHi

кiп,trtа,гlл }, заIiJIаliсlх освi,ги MicTa Киева,

Flача,.цьник },правл it-tttя дошrкi,llьноТ,
зага-пьноТ середньоТ,гtt позаш кi.цьн оТ освi,ги

l,lll,)L олена БоХ}{о



 

 

Інформація про спеціальні класи 

у закладах загальної середньої освіти міста Києва 

в розрізі 2018 – 2022 навчальних років  

 

Район 2018-2019 н.р. 

 

2019-2020 н.р. 

 

2020-2021 н.р. 

 

2021-2022 н.р.  

(станом на 10.09.2021) 

 

к-сть ЗЗСО  

 

к-сть класів 

 

к-сть ЗЗСО  

 

к-сть класів 

 

к-сть ЗЗСО  

 

к-сть класів 

 

к-сть ЗЗСО  

 

 

к-сть класів 

 

Голосіївський - - - - - - - - 

Дарницький 3 7 3 7 3 9 3 9 

Деснянський 6 30 6 34 5 33 5 30 

Дніпровський 1 2 1 3 1 3 1 3 

Оболонський - - - - - - - - 

Печерський 1 5 1 5 1 5 1 4 

Подільський - - - - - - - - 

Святошинський 3 14 3 15 3 16 3 17 

Солом’янський  3 7 3 7 4 8 3 7 

Шевченківський 3 7 2 6 2 7 2 7 

Всього 20 72 19 77 19 81 18 77 

    

 

 

 

 

 



 

Кількість учнів у спеціальних класах 

закладів загальної середньої освіти міста Києва 

 в розрізі 2018 – 2022 навчальних років  

 

 

Район 

Кількість учнів 

 

 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 
2021-2022 н.р.  

(станом на 10.09.2021) 

Голосіївський - - - - 

Дарницький 73 89 81 72 

Деснянський 324 351 339 315 

Дніпровський 24 33 31 29 

Оболонський - - - - 

Печерський 53 44 39 30 

Подільський - - - - 

Святошинський 152 157 161 159 

Солом’янський 67 44 62 66 

Шевченківський 52 44 44 46 

Всього 

 
745 762 757 717 

           



Інформація про штатні розписи ІРЦ міста Києва у розрізі 2018-2021 років 

ІРЦ міста Києва Штатний розпис  

(ставки) 

на початок створення ІРЦ    у 2019 році   у 2020 році у 2021 році 

ІРЦ № 1  

Голосіївського району 
21 21 28,5 29,5 

ІРЦ № 2  

Дарницького району 
20 21 23 27,5 

ІРЦ № 3  

Деснянського району 
13 17 17 20 

ІРЦ № 4 

Дніпровського району 
21 21 22,75 28,75 

ІРЦ № 5  

Оболонського району 
18 18 18 18 

ІРЦ № 6  

Печерського району 
11,5 11,5 18,5 18,5 

ІРЦ № 7  

Подільського району 
12 12 19 19 

ІРЦ № 8  

Святошинського району 
14,5 21,5 21,5 21,5 

ІРЦ № 9  

Солом'янського району 
16 16 16 16 

ІРЦ № 10  

Шевченківського району 
18 18 18 18 

Всього  165 177 202,25 216,75 

 



Інформація про організацію освітнього процесу в інклюзивних класах 

 закладів загальної середньої освіти міста Києва  

в розрізі 2018 – 2022 навчальних років  

 
Район 2018-2019 2019-2020 К-сть ставок ас/ 

вч. 2019-2020 

К-сть ас/ 

дитини  
2019-

2020 

2020-2021 К-сть ставок ас/ вч.  

2020-2021 

К-сть ас/ 

дитини 
 2020-2021 

2021-2022 

(станом на 

10.09.2021) 

К-сть ставок ас/ вч.  

2021-2022 

К-сть ас/ дитини 

 2021-2022 
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н
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за
б
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п
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ен
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Голосіївський 

10 28 27 10 14 61 55 6 14 2 16 86 86 85 1 18 16  18 114 114 96,5 17,5 28 
2

4 
4 

Дарницький 

6 29 28 9 
14 46 34,25 13,75 14 2 18 78 78 65 13 19 14 

26 126 120 95 25 17 
1

2 
4 

Деснянський 10 25 17,5 1 22 54 43 11 5 9 26 86 86 70,5 15,5 18 10 34 125 125 103,5 21,5 13 5 8 
Дніпровський 

13 66 58 - 
31 14

7 

114,1

5 

32,85 - 7 36 20

4 

20

4 

161,7

5 

42,25 6 - 
39 228 228 

192,0

9 
35,91 4 1 3 

Оболонський 13 65 58 4 13 77 44 10 11 49 13 92 83 71 12 9 5 18 106 94 80 14 11 2 9 
Печерський 5 13 13 - 8 20 16 4 9 1 10 28 28 19 9 8 8 14 39 39 30 9 12 8 4 

Подільський 12 25 25 - 12 41 38,5 8,25 - 0 13 51 49 43 6 - - 17 76 76 65,15 10,85 2 1 1 
Святошинський 

18 42 41 
- 21 73 69 8,25 - 8 29 11

0 

10

9 

92,75 16,25 10 3 
30 136 132 

121,7

5 
10,25 17 9 8 

Солом’янський  16 28 25,5 2 22 54 37,25 15,25 3 10 24 65 59 46,05 12,95 15 7 25 88 86 62,5 23,5 16 4 7 
Шевченківськи

й 13 33 31 9 
16 48 42,5 6 18 6 19 66 65 59 6 20 16 

20 79 77 59,15 17,85 27 
1

5 

1

2 

Всього  12

7 

38

5 

330,

5 
35 

17

3 

62

1 

493,6

5 

115,3

5 
74 94 

20

4 

86

6 

84

7 

713,0

5 

133,9

5 

12

3 

79 24

1 

111

7 

109

1 

905,6

4 

185,3

6 
147 

8

1 

6

0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація про кількість учнів з особливими освітніми потребами 

 в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти міста Києва  

в розрізі 2018 – 2022 навчальних років (станом на 10.09.2021) 

 

Район 

Кількість учнів 

 

у 2018-2019 н.р. у 2019-2020 н.р. у 2020-2021 н.р. 
у 2021-2022 н.р  

(станом на 10.09.2021) 

Голосіївський 56 108 149 190 

Дарницький 103 128 166 236 

Деснянський 64 95 153 201 

Дніпровський 169 221 304 329 

Оболонський 216 230 233 255 

Печерський 15 26 36 54 

Подільський 36 52 69 99 

Святошинський 47 93 143 181 

Солом’янський 33 65 84 111 

Шевченківський 60 83 107 124 

Всього 
799 1101 1444 1780 

 


