
 

 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

  

НАКАЗ 

   28.02.2021                                                                                                    №103-од 
 

Про стан роботи в інклюзивних класах 

у 2021 – 2022 н.р. 
 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які 

потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх 

у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2021-2022 

навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 12 учнів у 8 класах 

закладу. 

Відповідно плану роботи закладу впродовж навчального року було 

вивчено стан організації інклюзивного навчання. 

1. При організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами адміністрація закладу керувалася статтями 8 і 16 Закону України «Про 

загальну середню освіту»; Постановою Кабінету Міністрів України від 

15.09.2021р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у закладах загальної середньої освіти», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.02.2019 року № 129 «Деякі питання використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», наказу МОН України від 

08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу  дитини з особливими освітніми потребами в 

закладі загальної середньої та  дошкільної освіти», листом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 26.08.2012 року № 1/9-529 «Про організацію 

психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання», 

наказом МОН від 17.04.2019 р. № 423 «Про затвердження Типового переліку 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах 

закладів загальної середньої освіти», листом МОН України від 30 серпня 2021 р. 

№ 1/9-436. «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти в 2021-2022 н.р.» З метою реалізації права 

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

соціалізацію та інтеграцію в суспільство, вивчення стану забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти при організації навчання за інклюзивною формою 

навчання впродовж лютого 2022 року була здійснена перевірка стану роботи 

щодо організації  інклюзивного навчання учнів. 

На виконання вищевказаних наказів у навчальному закладі було видано 

відповідні накази: 

- від 31.08.2021 року № 220-од «Про організацію інклюзивної форми навчання у 



2021-2022 н.р.» 

- від 10.01.2022 року № 13-од «Про організацію інклюзивної форми навчання у ІІ 

семестрі 2021-2022 н.р.» 

- від 13.01.2022 року № 05-од «Про встановлення доплати за роботу в 

інклюзивних класах». 

- від 27.08.2021 року № 208-од «Про психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в закладі». 

2. Реалізацію завдань інклюзивного навчання у закладі забезпечували педагоги : 

№ ПІП учителя Пед. стаж Тарифний розряд В яких класах 

1. Друк Н.В. 7р.7м. 11-розряд 1-А 

2. Колотило І.В. - 10-розряд 1-В 

3. Марчук Л.С. 34р. 12- розряд 3-В 

4. Колотило І.І. 1р 10-розряд 5-Б 

5. Гаврилюк О.Д. 7р. 10-розряд 5-В 

6. Мельник А.Д. 5р.5м. 11-розряд 6-Б 

7. Поп'юк А.М. 1р4м. 10-розряд 7-Б 

8. Майстрюк О.В. 33р. 12-розряд 8-А 

           На момент перевірки встановлено, що з 01.09.2021 р. організовано  

8 класів із інклюзивним навчанням: 1-А класі, в якому навчається Величко 

Софія, 1-В класі Костецький Микола,  3-В класі Гусейнов Танасій,    5-Б класі 

Хамзаєва Каріна та Бабешко Іван,  5-В класі  Радченко Іванна,  6-Б класі   

Попович Ангеліна, Попович Тетяна,  7-Б класі Горюк Богдан, Жеребко Наталія,  

8-А класі, Губка Дмитро та Губка Серафим.   

           Роботу в цих класах здійснює команда фахівців, до складу якої входять 

практичний психолог, логопед, асистенти вчителя, вчителі-предметники. 

          Призначено асистентом вчителя у 1-А класі Друк Н.В., 1-В класі 

Колотило І.В.,  3-В класі  Марчук Л.С., у 5-Б класі Колотило І.І., у 5-В класі 

Гаврилюк О.Д., 6-Б класі Мельник А.Д.. 7-Б класі Поп'юк А.М., 8-А класі 

Майстрюк О.В. 

          Організовано    проведення корекційно – розвиткових   занять практичним 

психологом Швейкою О.М. Федорощак Р.Д., Фартушняк С.С. та логопедом 

Кудрик Л.О., вч. української мови Шпинтюк Р.Г., Кузьменюк О.М. відповідно 

до висновків ІРЦ:  

        - для Величко Софії учениці 1-А класу, психолог-1 год., логопед – 2 год.  

(ІІІ рівень підтримки) 

        -для Костецького Миколи учня 1-В класу, психолог-3 год., логопед – 3 год. 

(ІV рівень підтримки) 

       -  для Гусейнова Танасія учня 3-В класу, психолог-2 год., логопед – 2 год. 

(ІІІ рівень підтримки) 

       -  для Хамзаєвої Каріни учениці 5-Б класу, психолог-2 год., логопед – 2 год. 

(ІІІ рівень підтримки) 

       - для Бабешко Івана учня 5-Б класу, психолог-2 год. (ІІ рівень підтримки) 

       -  для  Радченко Іванни  учениці 5-В класу, психолог-1 год., логопед – 3 год. 

(ІІІ рівень підтримки) 

       - для Попович Ангеліни учениці 5-Б класу, психолог-3 год., логопед – 2 год. 

(ІV рівень підтримки) 

       - для Попович Тетяни учениці 5-Б класу, психолог-3 год., логопед – 2 год. 

(ІV рівень підтримки) 



       - для Жеребко Наталії учениці  7-Б класу (І рівень підтримки) 

        - для Горюка Богдана учня 7-Б класу, психолог-2 год., логопед – 2 год. 

 (ІV рівень підтримки) 

       - для Губки Дмитра учня 8-А класу, психолог-2 год., логопед – 2 год. 

 (ІІІ рівень підтримки) 

      - для Губки Серафима учня 8-А класу, психолог-2 год., логопед – 2 год.  

(ІІІ рівень підтримки) 

Одним із основних напрямків роботи є створення індивідуалізованих 

навчальних планів для кожної дитини з особливими потребами та проведення 

необхідних адаптацій зовнішнього середовища, характеру навчання.  

В результаті перевірки було встановлено, що наявні усі  нормативно-

правові документи, які обумовлюють організацію навчання за інклюзивною  

формою. Також наявні усі документи, які є підставою для організації учням 

навчання за інклюзивною формою: довідки, завірені печаткою лікарсько-

консультативної комісії. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється 

вчителями  відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України.  

Відповідно до посадових обов’язків, асистент вчителя стимулює розвиток 

соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, 

талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у  технічній, художній творчості; 

створює освітньої ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і 

майбутньому. 

Робота по соціальній адаптації та психолого-педагогічний супровід 

проводився на достатньому  рівні з учнями, які навчаються у класах з 

інклюзивним навчанням. Робота асистента вчителя ґрунтується не тільки на 

відвідуванні уроків учня але і контроль, співпраця з усіма службами, які 

опікуються учнями, що потребують особливої уваги. 

Консультативна діяльність асистента вчителя ґрунтується на постійному  

спілкуванні з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; 

інформуванні    батьків про досягнення учня. 

Педагогічна документація асистента вчителя ведеться своєчасно, всі 

завчасно роблять записи.  

Корекційно-розвиткова робота своєчасно проводилася практичним 

психологом Швейка О.М. відповідно до   планування. На достатньому рівні 

приділяється увага роботі з батьками учнів, які перебувають на інклюзивному  

навчанні: проводяться консультації для батьків директоркою закладу, 

практичним психологом, асистентами вчителя, корекційними педагогами,   

заступницею директорки з навчальної роботи. 

З метою сприяння виконанню вимог законодавчої та нормативної бази 

України щодо реалізації права на здобуття якісної освіти та безперешкодний 

доступ дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

педагогічному колективу, виходячи з вищезазначеного 
 

НАКАЗУЮ:  

1. Асистентам вчителів: 

1.1.  Сприяти реалізації права на якісну освіту дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчаються в інклюзивних 

класах.  



Постійно 

1.2.  Залучати до роботи з дітьми практичного психолога, соціального 

педагога, логопеда. 

Постійно 

1.3. Контролювати  організацію освітнього  процесу в класах з інклюзивним 

навчанням. 

Впродовж ІІ семестру 

1.4. Надавати допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації 

робочого місця. 

Впродовж ІІ семестру 

1.5. Вести  педагогічну документацію,  здійснювати соціально-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбати про професійне 

самовизначення та соціальну адаптацію учнів. 

Впродовж ІІ семестру 

1.6. Інформувати батьків про досягнення учнів. 

Впродовж ІІ семестру 

2. Вчителям-предметникам, які працюють в інклюзивних класах: 

2.1. Створювати передумови та умови для впровадження  розвитку інклюзивної 

освіти в зана високому рівні. 

2.2. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими 

потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та 

обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом. 

Передбачити стимулюючу систему оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Постійно 

3. Практичному психологу закладу Швейці О.М.: 

3.1. Сприяти створенню позитивного мікроклімату в колективі, проводити 

заходи, спрямовані на профілактику булінгу, дискримінації у шкільному 

оточенні, формуванні дружнього та неупередженого ставлення до дитини з 

особливими освітніми потребами.  

Впродовж ІІ семестру 

3.2. Виявляти  причини соціального неблагополуччя або затримки у 

розумовому розвитку дитини шляхом спостережень, аналізу навчальної 

документації, проведення консиліумів з вчителями. 

Впродовж ІІ семестру                                           

3.3. Сприяти захисту і забезпечення прав і свобод дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах  закладу  освіти та під час перебування дитини в 

сім’ї. 

Впродовж  ІІ семестру 

3.4. Визначати соціальні питання, які потребують негайного вирішення причин 

та труднощів; при потребі, скерування до відповідних фахівців з метою надання 

відповідної допомоги, визначення статусу дітей з особливими освітніми 

потребами в колективі, надання рекомендацій класоводу,   щодо шляхів 

ефективної інтеграції такої дитини в колектив однолітків, формування 

позитивного мікроклімату в дитячому колективі. 

Впродовж ІІ семестру 

4. Класним керівникам інклюзивних класів 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. 

Постійно 

5. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

5. 1. Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складати з 

урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної 

діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.                                                                                             

Постійно   

5.2. Залучати асистентів вчителів, батьків до розроблення (адаптування) 

індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами з 

метою врахування індивідуальних особливостей її навчально-пізнавальної 

діяльності, корекційної спрямованості навчання. 

Постійно 

6. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступницю директорки з 

навчальної роботи Іричук Г.Г. 

 

Директорка закладу                                                  Оксана СИЧОВА      

 

З наказом ознайомлено:  

                                 

Іричук Ганна Георгіївна  

Козачук Анна Дмитрівна  

Швейка Оксана Миколаївна  

Двойних Галина Василівна  

Горюк Оксана Дмитрівна  

Шпинтюк Руслана Георгіївна  

Гожда Таїсія Ярославівна  

Гайдук Наталія Михайлівна  

Кіцул Людмила Георгіївна  

Майстрюк Ольга Василівна  

Марчук Любов Святославівна  

Колотило Ірина Іванівна  

Мельник Аліна Дмитрівна  

Гаврилюк Оксана Дмитрівна  

Колотило Ірина Валеріївна  

Поп’юк Анастасія Михайлівна  

Фартушняк Світлана Святославівна  

Друк Наталія Вікторівна  

Старух Світлана Григорівна  

Швейка Оксана Миколаївна  

 


