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Н А К А З 

 

30 серпня 2021                              с. Княжолука                                № 128 

 

 

Про організацію 

інклюзивного навчання 
 

Відповідно до  пункту 1 статті 20 Закону України «Про освіту», статті 26 

Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження порядку 

організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2017  №588 «Про внесення 

змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх  

навчальних  закладах, листа департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 25.09.2017 

№908/01-14/02.1 «Роз’яснення щодо проведення корекційно-розвиткових 

занять в умовах інклюзивного навчання та надбавки педагогам, які працюють 

в інклюзивних класах»  та листа Міністерства освіти і науки України від 

28.03.2016 № 1\9-154 «Щодо надання роз’яснення», наказів управління 

освіти Долинської міської ради від 19.08.2021 р. № 131 та від 31.08. 2021 р. 

№141 «Про погодження організації інклюзивного навчання учнів у закладах 

загальної середньої  освіти»,  на підставі заяви Шишко Н.М від 18.08.2021 р., 

висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 

04 червня 2021 року №ІРЦ-85907/2021/240820, та з метою реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх 

соціалізацію та інтеграцію в суспільство 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати з 01 вересня 2021 року інклюзивне навчання учениці з 

особливими освітніми потребами, у 4 класі Шишко Анні Михайлівні 
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2. Призначити асистентом в інклюзивному класі Мосонь Мар’яну 

Володимирівну.  

3. Асистентові вчителя забезпечити: 

3.1. Соціальний супровід дитини з особливим иосвітніми потребами. 

3.2. Особистісно зорієнтований підхід до організації освітнього процесу, 

враховуючи особливі освітні потреби учня. 

3.3. До 10.09.2021р. спільно з класним керівником 4 класу, батьками дитини з 

особливими освітніми потребами, практичним психологом, соціальним 

педагогом та заступниками директора з навчально-виховної роботи 

здійснити розробку  індивідуального навчального плану та його виконання 

протягом навчального року. 

3.4. Ведення учнівського портфоліо для відображення навчальних 

досягнень дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її 

інтересів. 

4. Затвердити робочу групу для розроблення індивідуальної програми розвитку, 

індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми у 

складі: 

Собків П.В– заступника директора з НВР; Копчак Н.В., класний керівник 4 

класу,  Мосонь М.В., асистента вчителя, Мордалевич Л.І., практичного 

психолога, владика Т.В.. вчитель ангійської мови 

5.  Робочій групі забезпечити розроблення: 

5.1. Індивідуальної програми розвитку – до 10.09.2021 р.; 

5.2. Індивідуальної навчальної програми – до 10.09.2021 р.; 

5.3. Індивідуального навчального плану – до 10.09.2021 р. 

6. Заступнику директора ліцею з НВР Собківу П.В. подати в установленому 

порядку на затвердження до 10.09.2021 р.:  

6.1. Індивідуальний навчальний план; 

6.2. Розклад уроків з інклюзивним навчанням, погоджений батьками учня. 

7. Для проведення корекційно-розвиткових занять у класі з інклюзивним 

навчанням укласти цивільно – правові договори з: 

- практичним психологом Мордалевич Л. І.  1 т. год.;  

- вчителем фізкультури – Пилип’як С.М  2 т. год. 

- вчителем дефектологом -                                 1 год 

7.1. Оплату праці педагогічним працівникам в інклюзивному класі 

проводити із 01.09.2021 року. 

7.2. Облік корекційно-розвиткових занять педагогам вести в окремих 

журналах. 

8. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дитини з особливими 

потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та 

обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. 



9. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та 

позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, 

побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану здоров’я. 

10. Практичному психологу: 

10.1. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителеві, який 

викладає у класі з інклюзивним навчанням; 

10.2. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини, яка має 

особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, 

сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівському 

колективі; 

10.3. Проводити індивідуальні консультації, тренінги для батьків, які 

виховують дитину з особливими освітніми потребами. 

11. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Собківу П.В. 

забезпечити контроль за: 

11.1. Організацією навчання учня з особливими освітніми потребами у класі з 

інклюзивною формою навчання; 

11.2. Проведенням корекційно-розвиткових занять відповідними вчителями; 

11.3. Здійсненням аналізу результативності освітнього процесу в класі з 

інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учня з 

особливими освітніми потребами. 

12. Соціальному педагогу Юрків Г.Ю. забезпечити організацію 

безкоштовного харчування Шишко А.М на суму 30 грн. з 

01.09.2021 року. 

13.  Медичній сестрі  Фединяк В.О. взяти на облік безкоштовне харчування 

Шишко А.М.  з 01.09.2021 року. 

14.  Головному бухгалтеру Павлик М.М.  провести нарахування та 

здійснити оплату педагогічним працівникам, які працюють з дітьми 

з особливими освітніми потребами. 

15.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                 Михайло Пенгрин 

 

З наказом ознайомлено:                                                                   П. Собків 

                                                                                                            Н. Копчак 

                                                                                                Л. Мордалевич                                                                                           

                                                                                                            С.  Пилип’як                                                                                 

                                                                                                   Г. Юрків  

                                                                                                        В. Фединяк     

                                                                                                          



 

 

                                                                                                  


