
                                                                                                        

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО  РАЙОНУ  

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ №30  

Запорізької міської ради   Запорізької  області  
вул. Парковий бульвар,4,  м.Зaпopiжжя, 69006, тел.: (061)286-29-07,E-mail: zoch30@ ukr.net  Код ЄДРПОУ 26251124 

 

            НАКАЗ 

 

30.08.2019                                        №193 

 

Про організацію інклюзивного  

навчання  у закладі освіти 

в 2019-2020 навчальному році 

 

             На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 

№ 244-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про 

затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 

«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» (зі змінами від 15.11.2017 №863, від 21.02.2018 №88), наказу 

ТВО Дніпровського району від 29.08.2019 №347 «Про організацію інклюзивного 

навчання в закладах  загальної середньої освіти у 2019-2020  навчальному році»,  з 

метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство  

 

НАКАЗУЮ: 

          1.Організувати у 2019–2020 навчальному році на підставі рекомендацій 

інклюзивно-ресурсного центру Дніпровського району (далі ІРЦ) та заяв батьків 

інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами в класах:  

            2-А клас: 

Савчуку Максиму Дмиторовичу 

3-А клас: 

Борисенко Вікторії Костянтинівни 

Хайбулаєву Іллі Ернестовичу; 

4-А клас: 

Мазуру Івану Сергійовичу 

Чеботарьовій Ксенії Василівні 

10-А клас: 

Шулякову Андрію Володимировичу 

   2. Призначити асистентами вчителів: 

 у 2-А , 3-А класах – Сосновську Марію Миколаївну, 

 у 4-А класі – Михайлуцу Катерину Іванівну, 

 у 10- А класі – Сніжко Ганну Сергіївну. 

          3. Асистентам учителів забезпечити: 



3.1. виконання посадових обов’язків асистента вчителя;  

3.2. соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами; 

3.3.до 16.09.2019р. спільно з групами психолого-педагогічного супроводу розробку 

індивідуальної програми розвитку та її виконання протягом навчального року. 

          4.Покласти відповідальність за збереження здоров’я учнів з ООП в 

інклюзивних класах на асистентів учителів та вчителів – предметників. 

          5.Затвердити склад педагогічних працівників, які здійснюватимуть      

корекційно – розвиткові заняття з учнями з ООП за кількістю годин згідно 

рекомендацій ІРЦ (додаток1).  

           6. Класним керівникам: Бруснікіній Т.М., Дерябкіній В.І., Біденко Д.О.,  

Дзундзі О.Й.: 

6.1. Залучати дітей 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. 

          7. Вчителям - предметникам: 

7.1. Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 

серпня 2011р. № 872, навчання в інклюзивних класах здійснювати за типовими 

навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, у тому числі 

спеціальними підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки 

України. 

7.2. Організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми 

потребами у 2019-2020 навчальному році здійснювати згідно з методичними 

рекомендаціями, визначеними у листі Міністерства освіти і науки України від 

26.06.2019 №1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 

2019/2020 навчальному році», відповідно до робочого навчального плану 

загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням потреб дітей з особливими 

освітніми потребами та особливостей їх психофізичного розвитку.                                                                                         

7.3.Забезпечити особистісно-зорієнтований підхід до організації освітнього 

процесу, враховуючи особливі освітні потреби учнів; 

7.4. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами 

згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, 

визначеним індивідуальним навчальним планом. 

          8. Практичному психологу Михайлуці К.І.: 

8.1.надавати систематичну консультативну допомогу вчителям у класах з  

інклюзивним навчанням, вчителям з предметів, які викладають у класах з 

інклюзивним навчанням, у створенні сприятливих умов адаптації учнів з ООП, 

психологічно комфортного перебування в учнівських колективах; 

8.2. здійснювати психолого-педагогічний супровід: 

– дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну 

роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських 

колективах;  

– родин, у яких виховуються діти з ООП, проводити індивідуальні консультації для 

батьків, тренінги. 

        9. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Ковальовій Н.П., 

Журавльовій В.М.: 

9.1. Взяти під контроль організацію навчання учнів з особливими освітніми 

потребами в класах з інклюзивним навчанням; проведення корекційно - 

розвиткових занять відповідними вчителями; здійснення аналізу результативності 

освітнього процесу в класах з інклюзивним навчанням та рівня навчальних 

досягнень учнів з ООП; 



9.2. Розклад уроків для дітей з ООП складати з урахуванням індивідуальних 

особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової 

працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог. 

9.3.Забезпечити направлення педагогів, які працюють з дітьми з особливими 

потребами в класах з інклюзивним навчанням, на курси підвищення кваліфікації ( в 

разі потреби) 

9.4. Надавати  до ТВО Дніпровського району копії документів про організацію та 

моніторинг навчання учнів з ООП у класах з інклюзивним навчанням.  

          10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

                  Директор    О.В. Чумаченко 

 


