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МЕРЕЖЕВА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЯК МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
У роботі представлено аналіз механізму впровадженнѐ мережевої форми 

здобуттѐ освіти. Описуютьсѐ порѐдок взаюмодії учасників цього процесу в реалізації 

індивідуальної освітньої траюкторії дитини з порушеннѐми інтелектуального 

розвитку. Акцентовано увагу на діѐльності фахівців інклязивно-ресурсних центрів у 

мережевій співпраці, спрѐмованої на розвиток життювих та клячових 

компетентностей учнів із порушеннѐми інтелектуального розвитку. 

Визначено можливості залученнѐ до освітнього процесу різних фахівців, зокрема 

терапевтів, психологів, коучів, митців длѐ підвищеннѐ ефективності розвитку дітей з 

інтелектуальними порушеннѐми, що сприѐтиме їх соціалізації та самореалізації. 

Ключові слова: мережева форма освіти, інклязивна освіта, індивідуальна освітнѐ 

траюкторіѐ, спеціальні заклади освіти, партнерство, інклязивно-ресурсний центр. 

 

Постановка проблеми. В Україні на сучасному етапі відбуваютьсѐ 

реформуваннѐ освіти. З 2019 року Міністерство освіти і науки України 

запровадило нову форму навчаннѐ длѐ здобувачів освіти – мережеву. Про це 

свідчить наказ від 23.04.2019 р. № 536 «Про затвердженнѐ Положеннѐ про 

інституційну форму здобуттѐ загальної середньої освіти». У наказі 

регламентовано головні аспекти інституційної форми здобуттѐ загальної 

середньої освіти. Мережева освіта ю інноваційноя й суттюво розширяю межі 

длѐ здобуттѐ більш ѐкісної загальної середньої та позашкільної освіти, а 

також розкриваю нові можливості длѐ реалізації індивідуальної освітньої 

траюкторії дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннѐми 

інтелектуального розвитку. 
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Аналіз актуальних досліджень. Результат останніх досліджень 

засвідчив складність та багатогранність мережевої освіти. Питаннѐ 

мережевої взаюмодії між закладами освіти описано у працѐх Т. Бабко, 

І. Беззуба, Д. Дейкуна, Я. Луковенка, А. Мазака, С. Сологуба, В. Стайкової, 

Л. Ярчака та інших, однак, у жодній роботі не розкрито цілісності 

дослідженнѐ проблеми щодо використаннѐ можливостей мережевої 

форми освіти длѐ дітей із порушеннѐми інтелектуального розвитку, длѐ 

реалізації індивідуальної освітньої траюкторії. 

Аналіз практики засвідчив низький рівень обізнаності громадськості 

щодо нової форми здобуттѐ освіти. Можливості мережевої форми освіти 

длѐ наданнѐ ѐкісних освітніх послуг дітѐм із порушеннѐми 

інтелектуального розвитку у виѐвлених нами літературних джерелах не 

розкрито ані на теоретичному, ані на практичному рівнѐх, що й зумовляю 

актуальність обраної теми. 

Метою статті є аналіз механізму впровадженнѐ мережевої форми 

здобуттѐ освіти ѐк інструменту взаюмодії суб’юктів освітньої діѐльності в 

реалізації індивідуальної освітньої траюкторії дітей із порушеннѐми 

інтелектуального розвитку. 

Методами дослідження визначено аналіз літературних джерел із 

пoдальшоя систематизаціюя та синтезом отриманої інформації; вивченнѐ 

нормативно-правового полѐ та вітчизнѐного законодавства щодо 

можливостей здобуттѐ освіти у мережевій формі ѐк моделі реалізації 

індивідуальної освітньої траюкторії дитини з порушеннѐми 

інтелектуального розвитку. 

Виклад основного матеріалу. 16 січнѐ 2020 р. Верховноя Радоя був 

прийнѐтий Закон «Про повну загальну середня освіту», ѐкий набув 

чинності 18 березнѐ 2020 р., що й визначив правові, організаційні та 

економічні засади функціонуваннѐ і розвитку системи загальної середньої 

освіти. У цьому документі акцентовано увагу на врегуляванні питаннѐ 

доступності та забезпеченнѐ рівного доступу дітей до повної загальної 

середньої освіти, зокрема, длѐ осіб із особливими освітніми потребами, 

що передбачаю територіальну доступність закладів загальної середньої 

освіти, обов’ѐзки органів влади щодо цього аспекту; забезпеченнѐ ѐкості 

повної загальної середньої освіти та академічної доброчесності у сфері 

загальної середньої освіти; функціонуваннѐ мови освіти в закладах 

загальної середньої освіти; сертифікації педагогічних працівників; 

самоврѐдуваннѐ в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; 

прав та обов’ѐзків учасників освітнього процесу; розмежуваннѐ 
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повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврѐдуваннѐ у 

сфері загальної середньої освіти тощо (Беззуб, 2020). 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту», загальна середнѐ 

освіта може бути організована за такими формами: інституційна (очна 

(денна, вечірнѐ), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна 

(екстернатна, сімейна (домашнѐ), педагогічний патронаж) (Закон України 

«Про освіту», 2017). «Інклязивну форму» здобуттѐ освіти законодавством 

не передбачено. Длѐ осіб із особливими освітніми потребами 

організовуютьсѐ інклязивне навчаннѐ за інституційноя формоя. Крім того, 

стан здоров’ѐ може бути підставоя длѐ вибору здобувачами освіти чи їх 

законними представниками іншої форми – індивідуальної, зі збільшеннѐм 

кількості годин: на І ступені (1-4 класи) – 10 годин на тиждень на кожного 

здобувача освіти; на ІІ ступені (5-9 класи) – 14 годин на тиждень (Наказ 

МОН «Про затвердженнѐ Положеннѐ про індивідуальну форму...», 2016). 

Не зазначаюмо ІІІ ступінь, оскільки діти з інтелектуальними порушеннѐми 

здобуваять у закладах загальної середньої освіти тільки базову освіту й 

отримуять свідоцтво та додаток до нього відповідного зразка в залежності 

від ступенѐ інтелектуального порушеннѐ, що різнитьсѐ додатком до 

свідоцтва про здобуттѐ базової середньої освіти (длѐ осіб із особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннѐми інтелектуального 

розвитку). Діти з помірними інтелектуальними порушеннѐми отримуять 

довідку про закінченнѐ повного курсу навчаннѐ (Наказ МОН «Про деѐкі 

питаннѐ документів про загальну середня освіту», 2018). Такий документ 

не даю можливості здобувати освіту дітѐм із порушеннѐми 

інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти, однак, ю 

можливість здобути робітничу професія у професійно-технічних ліцеѐх. 

Отже, здобувачі освіти, ѐкі досѐгли повноліттѐ, або їх батьки, чи 

законні представники, за особистоя заѐвоя можуть обирати форму 

здобуттѐ загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, 

освітніх потреб, можливостей і досвіду. 

Під час бесід із батьками, опікунами дітей із порушеннѐми 

інтелектуального розвитку було з’ѐсовано, що вони обираять очну (денну) 

форму з організаціюя інклязивного навчаннѐ чи індивідуальну форму 

(педагогічний патронаж). Батьки не ознайомлені з тим, що форми здобуттѐ 

освіти можуть поюднуватисѐ, – індивідуальну форму навчаннѐ можна 

поюднати з інституційноя (мережевоя), чи поюднати мережеву з очноя. 

Реалізація процесу навчаннѐ за обраноя освітньоя формоя необхідно 

зазначити під час складаннѐ індивідуального навчального плану длѐ 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#n45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#n45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#n45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#n45
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індивідуальної форми навчаннѐ чи під час організації інклязивного навчаннѐ 

в пункті 10 індивідуальної програми розвитку. Це необхідно длѐ того, щоб 

оптимізувати співпраця всіюї команди супроводу дитини, окреслити поле 

діѐльності кожного суб’юкту наданнѐ освітніх послуг длѐ досѐгненнѐ дитиноя 

найкращого результату відповідно до індивідуальної освітньої траюкторії. 

Відповідно до нормативно-правової бази, заклади освіти не можуть 

безпідставно відмовлѐти здобувачам освіти в організації певної форми 

здобуттѐ освіти, а, навпаки, – маять сприѐти реалізації індивідуальної 

освітньої траюкторії, надання освітніх послуг відповідно до їх потреб, 

розвитку різних форм здобуттѐ освіти. На нашу думку, доцільно у статутах 

закладів освіти в розділі І. «Загальні положеннѐ» прописувати організація 

мережевої форми здобуттѐ освіти з іншими суб’юктами освітньої діѐльності.  

Діти з порушеннѐми інтелектуального розвитку – одна з 

найвразливіших груп здобувачів освіти. Вони потребуять виваженого 

підходу до проюктуваннѐ та реалізації освітньої траюкторії. Саме мережева 

освіта покликана враховувати цей аспект, надавати можливість кожному 

здобувати освіту відповідно до унікальності.  

Мережева форма здобуттѐ освіти – це спосіб організації навчаннѐ 

здобувачів освіти, завдѐки ѐкому оволодіннѐ освітньоя програмоя 

відбуваютьсѐ за участя різних суб’юктів освітньої діѐльності, що 

взаюмодіять між собоя на договірних засадах.  

Метоя організації мережевої взаюмодії між суб’юктами освітньої 

діѐльності ю залученнѐ та використаннѐ додаткових ресурсів (кадрових, 

матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних та інших), 

необхідних длѐ забезпеченнѐ ѐкості освіти, зокрема: забезпеченнѐ всебіч-

ного розвитку здобувачів освіти, задоволеннѐ їх освітніх потреб; створеннѐ 

умов длѐ оволодіннѐ освітньоя програмоя здобувачами освіти; забезпе-

ченнѐ поглибленого вивченнѐ окремих навчальних предметів, упровадженнѐ 

профільного навчаннѐ; розширеннѐ доступу здобувачів освіти і педагогічних 

працівників до сучасних технологій і засобів навчаннѐ; раціональне та 

ефективне використаннѐ ресурсів учасників мережевої взаюмодії (Наказ МОН 

«Про затвердженнѐ Положеннѐ про інституційну форму...», 2019).  

Із поѐвоя та реалізаціюя повноцінних індивідуальних освітніх 

траюкторій така співпрацѐ розвиватиметьсѐ, що дозволить дати знаннѐ 

учнѐм відповідно до їх можливостей, потреб, здібностей тощо. Отже, 

організувати мережеве навчаннѐ можна ѐк длѐ всього класу, так і длѐ груп 

учнів чи окремих школѐрів, наприклад із порушеннѐми інтелектуального 

розвитку, на базі профільних гуртків та закладів. 
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Термін «мережева освіта» тісно пов’ѐзаний із понѐттѐм 

«горизонтальних зв’ѐзків», розгалуженоя сіття підтримки. Це ѐвище не 

нове длѐ України, адже чимало шкіл практикуять співпраця з 

бібліотеками, музеѐми, заповідниками, ботанічними садами чи фермами, 

де проводѐтьсѐ екскурсії та практики. 

Пропозиції педагогічній раді закладу освіти щодо організації 

здобуттѐ освіти за мережевоя формоя можуть внести учасники освітнього 

процесу, заклади освіти та інші суб’юкти, ѐкі можуть бути залучені до 

мережевої взаюмодії. Зарахуваннѐ здобувачів освіти на мережеву форму 

здобуттѐ освіти здійсняютьсѐ за їх заѐвоя (у разі досѐгненнѐ повноліттѐ) 

або заѐвоя одного з батьків, інших законних представників. 

Інформаціѐ про форми здобуттѐ освіти, що забезпечуятьсѐ 

закладами освіти, обов’ѐзково оприлядняютьсѐ на їх веб-сайтах, а за їх 

відсутності – на веб-сайтах засновників (пункт 3 розділу І наказу № 536, 

пункт 2 розділу І наказу № 8). Форми здобуттѐ освіти, за ѐкими заклад 

освіти організовую навчаннѐ, можуть визначатисѐ у статуті закладу освіти 

або відповідне рішеннѐ приймаютьсѐ педагогічноя радоя закладу освіти й 

уводитьсѐ в дія наказом керівника закладу освіти (Наказ МОН «Про 

затвердженнѐ Положеннѐ про інституційну форму...», 2019). 

Привертаюмо увагу до того, що законодавство не вимагаю 

попереднього визначеннѐ відповідними органами управліннѐ у сфері освіти 

конкретних закладів освіти, що організовуять ту чи іншу форму здобуттѐ 

освіти (крім випадку організації педагогічного патронажу длѐ здобувачів 

освіти, ѐкі за станом здоров’ѐ не можуть відвідувати заклад освіти й перебу-

ваять у закладі охорони здоров’ѐ (пункт 6 розділу IV наказу № 8) (Наказ МОН 

«Про затвердженнѐ Положеннѐ про індивідуальну форму...», 2016). 

Особа, ѐка здобуваю освіту за будь-ѐкоя формоя, маю право на 

користуваннѐ бібліотекоя, навчальноя, науковоя, виробничоя, 

культурноя, спортивноя, оздоровчоя інфраструктуроя закладу освіти та 

послугами його структурних підрозділів у порѐдку, увстановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів (частина перша статті 

53 Закону України «Про освіту»). Держава гарантую безоплатне 

забезпеченнѐ підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх 

здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у 

порѐдку, установленому Кабінетом Міністрів України (частина третѐ статті 4 

Закону України «Про освіту») (Закон України «Про освіту», 2017). 

Мережева форма здобуттѐ освіти дозволѐю на договірних засадах 

задіѐти (додатково, у разі потреби) педагогічних працівників, матеріально-

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/64866/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50829/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50829/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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технічну базу, інформаційні ресурси інших суб’юктів освітньої діѐльності (у 

тому числі закладів освіти), яридичних осіб, залучених до діѐльності 

освітнього округу, міжшкільних ресурсних центрів, наукових установ, 

закладів культури або спорту, закордонних установ тощо. У такий спосіб 

формуютьсѐ «мережа» суб’юктів, ѐкі забезпечуять здобуттѐ ѐкісної освіти. 

Залученнѐ осіб до педагогічної діѐльності під час організації 

мережевої форми здійсняютьсѐ відповідно до Законів України «Про освіту» 

(пункт 21 частини першої статті та «Про повну загальну середня освіту» 

(частина перша статті 24). 

У роз’ѐсненнѐх Міністерства освіти та науки України зауважено, що 

чинним законодавством не передбачено перерахуваннѐ коштів батькам, 

ѐкі самостійно організовуять навчаннѐ своїх дітей, чи будь-ѐким суб’юктам, 

до ѐких вони звернулисѐ длѐ забезпеченнѐ організації навчаннѐ. 

Крім того, у закладі освіти маять бути ресурси, необхідні длѐ 

реалізації індивідуального навчального плану (матеріально-технічне, 

кадрове, навчально-методичне, інформаційного забезпеченнѐ освітньої 

діѐльності тощо) або навчаннѐ може організовуватисѐ в поюднанні з 

мережевоя формоя здобуттѐ освіти. 

Наразі ми описуюмо можливі варіанти саме поюднаннѐ форм 

навчаннѐ. Зарано ще говорити про те, що діти з порушеннѐми 

інтелектуального розвитку будуть навчатисѐ за мережевоя формоя. У разі 

організації мережевої форми здобуттѐ освіти длѐ вивченнѐ окремих 

навчальних предметів у заѐві зазначаятьсѐ ці предмети та вносѐтьсѐ в 

індивідуальний навчальний план (педагогічний патронаж) чи в 

індивідуальну програму розвитку, коли організоване інклязивне навчаннѐ. 

Длѐ забезпеченнѐ організації мережевої форми здобуттѐ освіти 

укладаютьсѐ договір між базовим закладом освіти, до ѐкого зараховані 

здобувачі освіти, та іншим суб’юктами освітньої діѐльності (партнером 

(партнерами) (Наказ МОН «Про затвердженнѐ Положеннѐ про інституційну 

форму...», 2019). Вважаюмо доцільним залученнѐ в мережеву форму 

здобуттѐ освіти длѐ дітей із порушеннѐми інтелектуального розвитку 

спеціальних закладів освіти, оскільки в них сконцентровані цінні ѐк 

матеріально-технічні, так і лядські ресурси – кваліфіковані вчителі-

дефектологи з досвідом роботи. Длѐ покращеннѐ ѐкості наданнѐ освітніх 

послуг дітѐм із інтелектуальними порушеннѐми варто організовувати та 

проводити такі предмети індивідуального навчального плану, ѐк 

«Соціально-побутове оріюнтуваннѐ», «Фізика та хіміѐ в побуті», «Трудове 

навчаннѐ (технології)». 
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Особливої уваги потребую саме трудове навчаннѐ та вихованнѐ дітей 

із порушеннѐми інтелектуального розвитку, підготовка їх до життѐ післѐ 

закладу освіти. На базі спеціальних шкіл існую роками відшліфована 

програма професійної підготовки (лозоплетіннѐ, кухарська справа, швейна 

справа, столѐрна справа тощо), що маю на меті подальшу соціалізація учнѐ, 

здобуттѐ професії.  

Використаннѐ бази, досвіду роботи спеціальних закладів освіти, 

партнерська співпрацѐ з ними ю позитивноя длѐ всіх учасників освітнього 

процесу, зокрема длѐ дитини з інтелектуальними порушеннѐми, 

індивідуальна освітнѐ траюкторіѐ ѐкої матиме не тільки декларативний 

характер, а перейде у практичну площину. 

Під час організації інклязивного навчаннѐ до команди психолого-

педагогічного супроводу слід залучити відповідним наказом директора 

ЗЗО всіх учасників мережевої взаюмодії. У такому складі вони маять 

визначити освітня програму (освітні програми), оволодіннѐ ѐкоя (ѐкими) 

забезпечуютьсѐ мережевоя взаюмодіюя, та її (їх) компоненти (навчальні 

предмети, форми організації освітнього процесу тощо); ресурси, ѐкі 

використовуятьсѐ суб’юктами освітньої діѐльності длѐ забезпеченнѐ 

здобуттѐ освіти за мережевоя формоя.  

Залишаютьсѐ суперечливим питаннѐ джерел фінансуваннѐ організації 

мережевої форми здобуттѐ освіти. Зважаячи на реформу децентралізації, 

маюмо сподіваннѐ, що громади зрозуміять економічну вигоду ѐкості наданнѐ 

освітніх послуг усім здобувачам освіти (незалежно від особливостей їх 

розвитку) та закладуть у свої бяджети відповідну стаття видатків. Звичайно, 

маять бути свідомими щодо цього питаннѐ й депутати всіх рівнів, адже від 

них залежить розподіл бяджету. Маю бути налагоджена комунікаціѐ між 

усіма рівнѐми організації інклязивного навчаннѐ, у даному питанні – від 

рівнѐ дитини до регіонального. На національному рівні вже прийнѐта 

відповідна нормативно-правова база (Закон України «Про освіту», 

Положеннѐ про інституційну форму здобуттѐ загальної середньої освіти, 

Положеннѐ індивідуальну форму здобуттѐ загальної середньої освіти). 

Маю бути визначений порѐдок взаюмодії учасників освітнього процесу 

під час організації мережевої форми здобуттѐ освіти. Неабиѐку роль у даному 

процесі відіграять фахівці інклязивно-ресурсних центрів. Фахівці ІРЦ, 

насамперед, ѐк безпосередні учасники реалізації індивідуальної освітньої 

траюкторії дитини з порушеннѐми інтелектуального розвитку, маять 

розповідати батькам, педагогам, партнерам про можливості мережевої 

освіти длѐ того, щоб дитина ефективно пройшла шлѐх до кінцевої точки 
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власної окресленої індивідуальної освітньої траюкторії, надавати 

рекомендації учасникам мережевої співпраці такого ж порѐдку, ѐк і під час 

роботи в команді психолого-педагогічного супроводу у процесі організації 

«класичного» інклязивного навчаннѐ. 

Базовий заклад освіти, до ѐкого зараховано здобувачів освіти, 

відповідаю за здійсненнѐ контроля за реалізаціюя освітньої програми в 

повному обсѐзі. Тобто, необхідно проводити моніторинг реалізації 

індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку в 

зазначені терміни. 

Суб’юкт освітньої діѐльності, що ю партнером мережевої взаюмодії, маю 

відповідати за реалізація компонентів освітньої програми, визначених у 

договорі. Наприклад, ѐкщо заклячений договір зі спеціальноя школоя на 

реалізація технологічної освітньої галузі (предмету «Трудове навчаннѐ»), то 

вони, відповідно до складеного розкладу та графіку проводѐть, ці уроки, 

фіксуять це в окремих журналах, а потім переносѐть ці оцінки (досѐгненнѐ) у 

класний журнал класу закладу освіти, учнем ѐкого ю дитина. Також на їх базі 

можна реалізовувати освітня галузь «Корекційно-розвиткові занѐттѐ». 

Практика показую, що у сфері організації та реалізації інклязивної освіти існую 

величезний брак кадрів длѐ забезпеченнѐ саме ціюї галузі. В основному, ці 

предмети читаять фахівці ІРЦ, але не можуть задовільнити попит на даний 

вид освітніх послуг, оскільки їх обмежую законодавство – 240 годин на рік за 

цивільно-правовоя угодоя. Ця проблему можна вирішити, залучивши в 

партнери мережевої освіти спеціальні заклади освіти. Зі школоя мистецтв чи 

палацом дитѐчої творчості варто укласти договори на реалізація мистецької 

освітньої галузі (предмети «Музика», «Образотворче мистецтво»). З метоя 

використаннѐ додаткової матеріально-технічної бази за потреби до мере-

жевої взаюмодії можуть залучатисѐ інші яридичні особи, залучені до діѐль-

ності освітнього округу, міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо. 

Отже, результати навчаннѐ здобувачів освіти за мережевоя формоя 

обліковуятьсѐ базовими закладами у класному журналі на підставі витѐгів 

із журналів, ѐкі ведутьсѐ партнерами мережевої взаюмодії. Документи про 

здобуттѐ освіти за мережевоя формоя, ѐк вже зазначалосѐ, видаятьсѐ 

базовими закладами освіти.  

Мережева взаюмодіѐ ю способом координації спільної освітньої 

діѐльності, що здійсняютьсѐ на договірних засадах різними суб’юктами 

освітньої діѐльності длѐ організації здобуттѐ освіти за мережевоя формоя. 

Тобто, варто показати батькам, дитині, громаді, що за допомогоя 

можливостей мережевої освіти, досѐгнемо кінцевого результату – 
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соціалізовану, підготовану до життѐ особистість, ѐка бути проживати у 

громаді та платити податки.  

Безперечно, маять бути зацікавлені підприюмства, установи, 

організації, приватні підприюмці, ѐкі в майбутньому зможуть забезпечити 

дитину з порушеннѐми інтелектуального розвитку (за можливості) певноя 

роботоя, а себе – працівником, податковими пільгами.  

Необхідні кроки: 1) батькам (законним представникам) звернутисѐ до 

ІРЦ длѐ проведеннѐ комплексної оцінки розвитку дитини; 2) скласти 

індивідуальну освітня траюкторія дитини з порушеннѐми інтелектуального 

розвитку; 3) визначити партнерів (мотивувати їх); 4) укласти офіційні 

договори з партнерами; 5) отримати заѐви щодо навчаннѐ в мережі від учнів 

або батьків; 6) скласти розклад уроків, узгодивши з партнерами; 

7) налагодити роботи цифрових пристроїв та інтернет-доступу всіх учасників 

освітнього процесу до відповідних ресурсних баз; 8) вирішити фінансові 

питаннѐ оплати праці; 9) розробити звітні форми обліку; 10) здійснити 

мережеве навчаннѐ. 

Таким чином, кожен учень, у тому числі й з порушеннѐми 

інтелектуального розвитку, може проходити певні занѐттѐ на базі іншого 

закладу, або ж взагалі, міжшкільних ресурсних центрів, ЗЗСО, спеціальних 

закладів освіти, школи мистецтв, секції тощо. Один заклад освіти виступатиме 

ѐк базовий длѐ учнів, а інші установи, з ѐкими укладені угоди, ѐк партнери. 

Закладу освіти, що не маю відповідної матеріально-технічної бази чи 

не може знайти вчителів-дефектологів длѐ наданнѐ ѐкісних освітніх послуг 

у галузі «Корекційно-розвиткові занѐттѐ» длѐ реалізації індивідуальної 

освітньої траюкторії дитини з порушеннѐми інтелектуального розвитку, 

доцільно використовувати можливості мережевої освіти длѐ партнерства зі 

спеціальними закладами освіти з їх потенціалом та ресурсами. І проводити 

там навчаннѐ за узгодженим розкладом та графіком. 

Позитивним моментом мережевої освіти длѐ учнів виступаю 

можливість зарахувати роботу, проведену в мистецькій, спортивній школі 

чи на відповідних курсах, гуртках; длѐ педагогів, залучених фахівців – 

забезпеченнѐ роботоя. 

Заклад освіти та партнер укладатимуть договір, у ѐкому буде 

врегульовано питаннѐ освітньої програми її компонентів, що 

забезпечуватимутьсѐ у взаюмодії, механізми фінансуваннѐ, використаннѐ 

ресурсів та інші умови співпраці. 

Мережева освіта даю можливість залученнѐ до освітнього процесу 

терапевтів, психологів, коучів, митців, у ѐких ю методики підвищеннѐ 
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креативності та формуваннѐ в дітей із порушеннѐми інтелектуального 

розвитку життювих та клячових компетентностей. 

Клячові компетентності необхідні всім лядѐм длѐ підвищеннѐ 

особистого потенціалу й розвитку, розширеннѐ можливостей 

працевлаштуваннѐ, соціальної інтеграції та активного громадѐнства. Такі 

компетентності розвиваятьсѐ в процесі навчаннѐ протѐгом усього життѐ, 

починаячи з раннього дитинства, шлѐхом навчаннѐ, а мережева форма 

здобуттѐ освіти даю можливість дітѐм із порушеннѐми інтелектуального 

розвитку розширити доступ до різних ресурсів та можливостей. 

ЛІТЕРАТУРА 
Беззуб, І. (2020). Реформуваннѐ середньої освіти: виклики та нововведеннѐ. Громадська 

думка про правотвореннѐ, (4), 3-14. Режим доступу: 

http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/4.pdf. (Bezzub, І. (2020). The reform of 

secondary education: challenges and innovations. Public opinion on lawmaking, (4), 

3-14. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/4.pdf.). 

Мірошнікова, А. (2019). Мережева освіта: ѐкі нові можливості з’ѐвлѐтьсѐ в учителів та 

учнів. Освіторіѐ. Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/merezheva-

osvita-yaki-novi-mozhlyvosti-z-yavlyatsya-v-uchyteliv-ta-uchniv/ (Miroshnikova, A. 

(2019). Network education: what new opportunities will appear for teachers and 

students. Osvitoria. Retrieved from: https://osvitoria.media/experience/merezheva-

osvita-yaki-novi-mozhlyvosti-z-yavlyatsya-v-uchyteliv-ta-uchniv/). 

Пирогова, М. (2019). Освіта поза школоя: що дітѐм дадуть «мережеві» навчальні 

заклади. Сьогодні. Режим доступу: 

https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/obrazovanie-vne-shkoly-chto-shkolnikam-

dadut-setevye-uchebnye-zavedeniya-1286608.html (Pyrohova, M. (2019). Out-of-

school education: what children will be given by “networked” education institutions. 

Today. Retrieved from: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/obrazovanie-vne-

shkoly-chto-shkolnikam-dadut-setevye-uchebnye-zavedeniya-1286608.html). 

Про деѐкі питаннѐ документів про загальну середня освіту (наказ МОН) № 1109 

(2018). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#Text (On 

some issues of documents on general secondary education (the order of the Ministry 

of Education and Science) № 1109 (2018). Retrieved from: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#Text). 

Про затвердженнѐ Положеннѐ про індивідуальну форму здобуттѐ загальної 

середньої освіти (наказ МОН) № 8 (2016). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text (On approval of the Regulations 

on the individual form of general secondary education (the order of the Ministry of 

Education and Science) № 8 (2016). Retrieved from: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text). 

Про затвердженнѐ Положеннѐ про інституційну форму здобуттѐ загальної 

середньої освіти (наказ МОН) № 536 (2019). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#Text (On approval of the Regulation 

on the institutional form of general secondary education (the order of the Ministry of 

http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/4.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/4.pdf
https://osvitoria.media/author/alina/
https://osvitoria.media/experience/merezheva-osvita-yaki-novi-mozhlyvosti-z-yavlyatsya-v-uchyteliv-ta-uchniv/
https://osvitoria.media/experience/merezheva-osvita-yaki-novi-mozhlyvosti-z-yavlyatsya-v-uchyteliv-ta-uchniv/
https://osvitoria.media/experience/merezheva-osvita-yaki-novi-mozhlyvosti-z-yavlyatsya-v-uchyteliv-ta-uchniv/
https://osvitoria.media/experience/merezheva-osvita-yaki-novi-mozhlyvosti-z-yavlyatsya-v-uchyteliv-ta-uchniv/
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/obrazovanie-vne-shkoly-chto-shkolnikam-dadut-setevye-uchebnye-zavedeniya-1286608.html
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/obrazovanie-vne-shkoly-chto-shkolnikam-dadut-setevye-uchebnye-zavedeniya-1286608.html
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/obrazovanie-vne-shkoly-chto-shkolnikam-dadut-setevye-uchebnye-zavedeniya-1286608.html
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/obrazovanie-vne-shkoly-chto-shkolnikam-dadut-setevye-uchebnye-zavedeniya-1286608.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#Text


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 7 (101) 

296 

Education and Science) № 536 (2019). Retrieved from: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#Text). 

Про освіту (Закон України) №2145-VIII (2017). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (On education (Law of Ukraine) 

№2145-VIII (2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19). 

Про повну загальну середня освіту (Закон України) №463-IX (2020). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 (On complete general secondary 

education (Law of Ukraine) №463-IX (2020). Retrieved from: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20). 

РЕЗЮМЕ 
Бондаренко Юлия, Воротынцева Елена. Сетеваѐ форма получениѐ образованиѐ 

как модель реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка с 

нарушениѐми интеллектуального развитиѐ. 

В работе представлен анализ механизма внедрениѐ сетевой формы 

получениѐ образованиѐ. Описываетсѐ порѐдок взаимодействиѐ участников этого 

процесса в реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка с 

нарушениѐми интеллектуального развитиѐ. Акцентируетсѐ внимание на 

деѐтельности специалистов инклязивного-ресурсных центров в сетевом 

сотрудничестве, направленной на развитие жизненных и клячевых 

компетентностей учащихсѐ с нарушениѐми интеллектуального развитиѐ. 

Определены возможности привлечениѐ к образовательному процессу различных 

специалистов, в том числе терапевтов, психологов, коучей, искусствоведов длѐ 

повышениѐ эффективности развитиѐ детей с интеллектуальными нарушениѐми, 

что будет способствовать их социализации и самореализации.  

Ключевые слова: сетеваѐ форма образованиѐ, инклязивное образование, 

индивидуальнаѐ образовательнаѐ траекториѐ, специальные учебные заведениѐ, 

партнерство, инклязивно-ресурсный центр. 

SUMMARY 
Bondarenko Yuliia, Vorotyntseva Olena. Network form of education as a model of 

implementing individual educational trajectory of a child with intellectual disabilities. 

The paper presents an analysis of the mechanism of introduction of the network form of 

education as tool for the interaction of subjects of educational activity in the implementation of 

the individual educational trajectory of children with intellectual disabilities. Emphasis is placed 

on this group of children as one of the most vulnerable groups of students who need balanced 

approach to the design and implementation of the educational trajectory. It is online education 

that is designed to take this aspect into account, to give everyone the opportunity to get an 

education according to their uniqueness.The authors provide proposals for the involvement in the 

online form of education for children with intellectual disabilities of special education institutions, 

as they concentrate valuable material and technical human resources – qualified teachers and 

special educators with experience. In addition, this paper describes the order of interaction of 

participants in the educational process in organizing a network form of education. In particular, 

specialists of inclusive resource centers, who, as direct participants in the implementation of 

individual educational trajectory of a child with intellectual disabilities, should tell parents, 

teachers, and partners about online education opportunities. The child will effectively pass the 
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way to the end point of his own outlined individual educational trajectory. This paper also 

provides recommendations for the participants of the network cooperation in the same order as 

when working in a team of psychological and pedagogical support in organizing “classical” 

inclusive education. 

Online education provides an opportunity to involve the educational process of 

therapists, psychologists, coaches, artists who have techniques to increase creativity and 

formation in children with intellectual disabilities of life and key competences. In the end, this 

will expand their access to various resources and opportunities. 

Key words: network form of education, inclusive education, individual educational 

trajectory, special education institutions, partnership, inclusive resource center. 
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СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ 

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ 

 
Длѐ доведеннѐ достовірності результатів експериментального дослідженнѐ 

з упровадженнѐ в коледжах авторської системи професійної підготовки майбутніх 

молодших спеціалістів сестринської справи використовувалисѐ методи 

математичної статистики, що застосовуятьсѐ у педагогіці, зокрема, обчисленнѐ 

критеріѐ Фішера (F-критеріѐ) і порівнѐльний аналіз його стандартних та емпіричних 

показників. Встановлено, що показник Femp- КГ із значеннѐми від 1,21 до 1,24 виходить 

за межі вірогідності. F-критерій длѐ експериментальних груп (Femp-ЕГ) маю значеннѐ 

від 1,39 до 1,44, що знаходитьсѐ в межах показників стандартної таблиці. Отже, 

результати дослідженнѐ ю вірогідними та підтверджуять достовірність 

проведеної дослідно-експериментальної роботи.  

Ключові слова: коледж, молодші спеціалісти сестринської справи, студенти, 

експеримент, методи математичної статистики, критерій Фішера 

 

Постановка проблеми. Організаціѐ науково-дослідної роботи в 

освітньому середовищі багатьох закладів вищої освіти ґрунтуютьсѐ на 

узагальненні педагогічного досвіду та впровадженні викладачами сучасних 

методологічних підходів, методів і засобів длѐ підвищеннѐ рівнѐ 

ефективності навчаннѐ майбутніх фахівців. У професійній підготовці 

сестринського персоналу використовуютьсѐ ѐк  досвід діѐльності досвідчених 




