
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

30.08.2019                                        Перечин                                       №94/01-31  

 

Про організацію інклюзивного 

навчання в закладах освіти 

Перечинської ОТГ в 2019-2020 н.р. 

для дітей з особливими освітніми потребами 

 

Відповідно Закону України «Про освіту», наказу МОН від 08.06.2018 

№609 «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 

загальної середньої та дошкільної освіти», листа МОН України від 26.06.2019 

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

2019/2020 н.р.», листа МОН України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні 

рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.», на підставі витягу психолого-

медико-педагогічної консультації або висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини, заяви батьків, рішень педагогічних рад, 

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

місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в загальноосвітній простір 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів освіти за потребою: 

1.1. Організувати інклюзивні класи (групи) в закладах освіти.  

1.2. Погодити рішення про утворення інклюзивних класів (груп) з 

відділом ОКСМС Перечинської міської ради (додаток 1).  

1.3. Зарахування дітей до інклюзивних класів (груп) здійснювати на 

підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, до якої 

обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру (далі –ІРЦ) 

або витяг психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) та, за 

потреби, інші документи. 



1.4. Здійснити заходи по введенню посади асистента вчителя 

(вихователя) в класах (групах) з інклюзивним навчанням відповідно витягу 

ПМПК або висновку ІРЦ. 

2.4. Здійснити заходи по облаштуванню в закладах загальної середньої 

освіти (з класами з інклюзивним навчанням) кабінету для проведення 

корекційно-розвиткових занять. 

2.5. Здійснити заходи по організації обов'язкового підвищення 

кваліфікації учителів (вихователів), які працюють у класах (групах), де 

навчаються (будуть навчатися) діти з особливими освітніми потребами. 

2.6. Для кожного учня з особливими освітніми потребами забезпечити 

складання індивідуального навчального плану (на основі робочого 

навчального плану закладу), в якому передбачити кількість годин 

корекційно-розвиткових занять, відповідно до особливостей психофізичного 

розвитку учня. 

2.7. Відповідно до витягу ПМПК або висновку ІРЦ та за згодою батьків 

для учнів з особливими освітніми потребами педагогічним працівникам 

розробити індивідуальну (адаптовану) навчальну програму, яка 

затверджується керівником закладу освіти та переглядається двічі на рік (у 

разі потреби частіше) з метою коригування.  

2.8. Розробити індивідуальну програму розвитку особи з особливими 

освітніми потребами з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх 

замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів 

до навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

2.9. Забезпечити проведення корекційних занять з урахуванням витягу 

ПМПК або висновку ІРЦ. 

2.10. Укласти цивільно-правові договори з фахівцями які проводять 

(надають) додаткові корекційно - розвиткові заняття (послуги). 

 2.11. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими потребами згідно з критеріями оцінювання  навчальних  

досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним 

навчальним планом. 

2.12. Забезпечити контроль за організацією освітнього процесу в 

інклюзивних класах (групах).  

2.13. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних 

та  позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, 

побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану здоров’я. 

2.14. Проводити в усіх закладах освіти просвітницьку роботу з 

підвищення психологічної культури вчителів, батьків і учнів з метою 

попередження дискримінації дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного та інтегрованого навчання. 

2.15. При відкритті інклюзивних класів (груп) упорядкувати штатні 

розписи закладів освіти відповідно до індивідуального навчального плану та 

діючим нормативно-правовим актам щодо організації, запровадження і 



державної підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, а також іншими відповідними нормативними документами, які 

діють в галузі освіти, та забезпечити фінансування оплати праці педагогічних 

працівників відповідно до заявок закладів освіти. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


