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НАКАЗ 

 

31.08.2020           №59 

 

Про організацію інклюзивного навчання  

у школі в 2020–2021 навчальному році 

 

На виконання рішення педагогічної ради школи №1 від 31.08.2020 року, 

відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.08.2011 року №872, враховуючи інструктивно-методичний лист 

Міністерства освіти і науки молоді та спорту України «Організація 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 

18.05.2012 року № 1/9-384 та з метою реалізації права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати інклюзивне навчання з ученицею 2 класу: 

1 Клименко Тетяна Павлівна Висновок про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 

12.12.2019 р. №74 

2. Асистентом учителя у 2 класі з інклюзивною формою навчання 

призначити Гальченко Юлію Володимирівну. 

 

3. Організувати інклюзивне навчання з ученицею 7 класу: 

1 П’ятницька 

Діана Володимирівна 

Висновок про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 

06.11.2018 р. №2, додаток до висновку 

від 26.06.2020 р. 

4. Асистентом учителя у 7 класі з інклюзивною формою навчання 

призначити Мусенко Тетяну Вікторівну. 

 

5. Організувати інклюзивне навчання з учнями 4 класу: 

1 Коморна 

Вікторія Сергіївна 

Висновок про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 
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12.02.2019 р. №7 

2 П’ятницька 

Крістіна Сергіївна 

Висновок про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 

13.02.2019 р. №9 

6. Асистентом учителя у 4 класі з інклюзивною формою навчання 

призначити Проценко Олену Миколаївну. 

7. Створити належні умови для інклюзивної форми навчання дітей з 

особливими освітніми потребами у школі. 

8. Асистентам учителя забезпечити: 

8.1.Виконання посадових обов’язків асистента вчителя. 

8.2. Соціальний супровід дитини з особливими потребами. 

8.3. До 15.09.2020 року спільно з учителями-предметниками 

інклюзивного класу, батьками дітей з особливими потребами, практичним 

психологом, соціальним педагогом і заступником директора з навчально-

виховної роботи розробити індивідуальну програму розвитку та індивідуальний 

навчальний план. 

8.4. Вести учнівське портфоліо для відображення навчальних досягнень 

дітей з особливими освітніми потребами, розвитку їхніх інтересів. 

9. Учителям-предметникам інклюзивного 7 класу та вчителям початкових 

класів Коморній Л.А., Сліпуховій В.О. забезпечити особистісно-зорієнтований 

підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі 

освітні потреби учнів. 

10. Бібліотекарю школи Самотузі Світлані Олексіївні організувати 

забезпечення підручниками дітей з особливими освітніми потребами 

інклюзивної форми навчання. 

11. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 

освітніми потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень 

учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом. 

12. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних і 

позашкільних заходів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів, здібностей, 

побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану їхнього здоров’я. 

13. Практичному психологу Коваленко Олені Олександрівні: 

13.1. Вивчити стан адаптації учнів з особливими освітніми потребами з 

інклюзивною формою навчання. 

13.2. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям-

предметникам, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання, у 

створенні сприятливих умов адаптації учнів з особливими освітніми потребами, 

психологічно комфортного перебування в учнівському колективі. 

13.3. Проводити корекційно-розвивальні заняття. 

13.4. Здійснювати психолого-педагогічний супровід: 

 дітей, які мають особливості психофізичного розвитку; 

проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до 

навчання та перебування в учнівському колективі; 



 родини, у якій виховують дитину з особливими освітніми 

потребами. 

14. Класним керівникам 2, 4 та 7 класів з інклюзивною формою навчання 

Сліпуховій В.О., Коморній Л.А., Мусенко Т.В.: 

14.1. Запобігати проявам негативного ставлення в учнівському 

колективі, дискримінації, вести цілеспрямовану роботу з учнівським 

колективом класу, спрямовану на виховання толерантності, добра, милосердя. 

14.2. Забезпечити постійну співпрацю з батьками дітей, які мають 

особливості психофізичного розвитку, їх інформування, педагогічну підтримку, 

залучення до організації навчально-виховного процесу. 

15. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь Валентині 

Іванівні: 

15.1. Взяти під контроль: 

 організацію навчання учнів з особливими освітніми 

потребами у класі з інклюзивною формою навчання; 

 проведення корекційно-розвивальних занять і соціально-

педагогічний супровід психологічною службою; 

 здійснення аналізу результативності навчально-виховного 

процесу в класі з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних 

досягнень учнів з особливими освітніми потребами. 

15.2. Провести методичну нараду вчителів-предметників, які 

викладають у класі інклюзивного навчання з питань методики організації 

навчально-виховного процесу. 

15.3. Два рази в семестр на нараді при директорові інформувати про 

стан навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання. 

16. Заслухати питання навчання дітей за інклюзивною формою на засіданні 

педагогічної ради у травні 2021 року. 

17. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гузь Валентину Іванівну. 

 

   

Директор школи      О.А. П’ятницький 

 

 

  



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

від 31.08.2020 року №59 

«Про організацію інклюзивного навчання 

у школі в 2020–2021 навчальному році» 

 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Заступник директора з НВР Гузь В.І.   

2 Асистент вчителя Гальченко Ю.В.   

3 Асистент вчителя Мусенко Т.В.   

4 Асистент вчителя Проценко О.М.   

5 Практичний психолог Коваленко О.О.   

6 Зав. бібліотекою Самотуга С.О.   

7 Учитель Коморна Л.А.   

8 Учитель Сліпухова В.О.   

 

 


