
Колодрубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

НАКАЗ 

01.09.2020 року                                                                               № 1-4/123-о 

Про організацію інклюзивного 

навчання у 2 класі у 2020-2021 

навчальному році 

         Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2017року №262 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на 

зобов’язання додержання прав осіб з інвалідністю», від 02.07.2019 року №917 

«Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушенням 

інтелектуального розвитку», Постанови Кабінету Міністрів України від 15 

серпня 2011року  № 872 «Про затвердження  Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та від  9 серпня 2017 року 

№588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі заяви матері, висновку про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 06.06.2019 року 

№61 

НАКАЗУЮ: 

 1. Продовжити функціонування класу з інклюзивним навчанням для учня 2 

класу з особливими освітніми потребами Кузика Тараса Григоровича.  

2. Команді супроводу розробити  індивідуальну програму розвитку дитини.  

4. Залучити батьків учня з особливими освітніми потребами до розробки  

індивідуальної програми розвитку. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Равліковській Г. І.: 

5.1. Розробити індивідуальний навчальний план на основі  навчального плану 

початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями та 

передбачити 5 годин на тиждень на проведення корекційно-розвиткових занять, 

з урахуванням рекомендацій витягу з висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини. 



5.2. Скласти розклад уроків для учня з особливими освітніми потребами  з 

урахуванням індивідуальних особливостей його навчально-пізнавальної 

діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

5.3. Інтегрувати 1 т.г. трудового навчання, 1 т.г. математики та 1 т.г. української 

мови в предмет «Я досліджую світ», відповідно до програми НУШ-2. 

6. Асистенту вчителя в інклюзивному класі Калініній К. Ю.: 

6.1. Брати участь у розробці індивідуальної програми розвитку; 

6.2. Адаптувати навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими 

освітніми проблемами; 

6.3. Вивчати особливості діяльності та розвитку учня, виконання індивідуальної 

програми розвитку та аналізувати динаміку розвитку учня. 

7. Учителю початкових класів Кузик М. Й.: 

7.1. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учня  з особливими 

освітніми потребами відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною 

програмою. 

7.2. Залучити до позакласної та позашкільної роботи учня  з особливими 

освітніми потребами з урахуванням його інтересів, нахилів здібностей, 

побажань, індивідуальних можливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану здоров’я. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Равліковську Г. І.. 

 

Директор школи:                                                                Г. І. Кордюк 

 

 

 

 

 



 

Колодрубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

НАКАЗ 

01.09.2020 року                                                                               № 1-4/124-о 

Про організацію інклюзивного 

навчання у 6 класі у 2020-2021 

навчальному році 

         Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2017року №262 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на 

зобов’язання додержання прав осіб з інвалідністю», від 12.06.2018 року №627 

«Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011року  № 872 «Про 

затвердження  Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» та від  9 серпня 2017 року №588 «Про внесення змін до 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», на підставі заяви матері, висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 11.06.2019 року №71 

 НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити функціонування класу з інклюзивним  навчанням для учениці 6 

класу  з особливими освітніми потребами Солонинки Марти Романівни.  

2. Команді супроводу розробити  індивідуальну програму розвитку дитини. 

3. Залучити батьків учня з особливими освітніми потребами до розробки  

індивідуальної програми розвитку. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Равліковській Г. І.: 

4.1. Розробити індивідуальний навчальний план на основі  навчального плану 

спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 

мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями  та передбачити 5 годин на 

тиждень на проведення корекційно-розвиткових занять, з урахуванням 

рекомендацій витягу з висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини. 



4.2. Скласти розклад уроків для учня з особливими освітніми потребами  з 

урахуванням індивідуальних особливостей його навчально-пізнавальної 

діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

5. Асистенту вчителя в інклюзивному класі Дубницькій Т. М.: 

6.1. Брати участь у розробці індивідуальної програми розвитку; 

6.2. Адаптувати навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими 

освітніми проблемами; 

6.3. Вивчати особливості діяльності та розвитку учениці, виконання 

індивідуальної програми розвитку та аналізувати динаміку розвитку учня. 

7. Вчителям-предметникам: 

7.1. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учениці  з особливими 

освітніми потребами відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною 

програмою. 

8. Класному керівнику Микитин О. В.: 

8.1. Залучити до позакласної та позашкільної роботи учениці  з особливими 

освітніми потребами з урахуванням її інтересів, нахилів здібностей, побажань, 

індивідуальних можливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану 

здоров’я. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Равліковську Г. І.. 

 

Директор школи:                                                                        Г. І. Кордюк 

 

 

 

 

 

 



Колодрубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

НАКАЗ 

01.09.2020 року                                                                               № 1-4/125-о 

Про організацію інклюзивного 

навчання у 7 класі у 2020-2021 

навчальному році 

         Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2017року №262 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на 

зобов’язання додержання прав осіб з інвалідністю», від 12.06.2018 року №627 

«Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011року  № 872 «Про 

затвердження  Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» та від  9 серпня 2017 року №588 «Про внесення змін до 

Порядку організації інклюзивного навчання»  у загальноосвітніх навчальних 

закладах, на підставі заяви матері, висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини від 30.10.2018 року №08 

НАКАЗУЮ: 

 1. Продовжити функціонування класу з інклюзивним  навчанням для учня  7 

класу  з особливими освітніми потребами Солонинки Романа Романовича.   

2. Команді супроводу розробити  індивідуальну програму розвитку дитини. 

3. Залучити батьків учня з особливими освітніми потребами до розробки  

індивідуальної програми розвитку. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Равліковській Г. І.: 

4.1. Розробити індивідуальний навчальний план на основі  навчального плану 

спеціальних закладів середньої освіти з навчанням українською мовою для 

дітей з інтелектуальними порушеннями та передбачити 5 годин на тиждень на 

проведення корекційно-розвиткових занять, з урахуванням рекомендацій 

витягу з висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини. 



4.2. Скласти розклад уроків для учня з особливими освітніми потребами  з 

урахуванням індивідуальних особливостей його навчально-пізнавальної 

діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

4.3. Предмет «Фізика  і хімія в побуті» розділити між двома дисциплінами 

«Фізика» і «Хімія» по 1 т.г. 

4.4. Українську мову у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. вичитати за рахунок 

індивідуального заняття. 

5. Асистенту вчителя в інклюзивному класі Радловській С. І.: 

5.1. Брати участь у розробці індивідуальної програми розвитку ; 

5.2. Адаптувати навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими 

освітніми проблемами; 

5.3. Вивчати особливості діяльності та розвитку учня, виконання індивідуальної 

програми розвитку та аналізувати динаміку розвитку учня. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учня  з особливими 

освітніми потребами відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною 

програмою. 

7. Класному керівнику Полинько Я. І.: 

7.1. Залучити до позакласної та позашкільної роботи учня  з особливими 

освітніми потребами з урахуванням його інтересів, нахилів здібностей, 

побажань, індивідуальних можливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану здоров’я. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Равліковську Г. І.. 

Директор школи:                                                           Г. І.Кордюк 

Колодрубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

НАКАЗ 

01.09.2020 року                                                                               № 1-5/55-к 



Про доплату вчителям, які 

працюють  в 2 інклюзивному класі 

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 

року №72  «Про внесення змін у додаток до  Постанови Кабінету Міністрів 

України  від 25 серпня 2004 року  №1096», наказу по Колодрубівській ЗОШ І – 

ІІІ ступенів від 01.09.2020 року №1-4/123-о «Про організацію інклюзивного 

навчання у 2 класі у 2020-2021 навчальному році»  

НАКАЗУЮ: 

1.Установити доплату в розмірі 10% нижчепойменованим педагогічним 

працівникам, які працюють в інклюзивному  класі, за години роботи в цьому 

класі з  01 вересня  2020   року: 

Кузик Марії Йосипівні – українська мова – 5 год. 

                                             математика – 3 год. 

                                             Я досліджую світ – 6 год. 

                                             фізична культура – 3 год. 

                                             образотворче мистецтво – 1 год. 

Кордіяці Володимиру Володимировичу – музичне мистецтво - 1год. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Равліковську Г. І.. 

 

Директор школи:                                                                Г. І. Кордюк 

 

З наказом ознайомлені:                                                М. Й. Кузик 

                                                                                       В. В. Кордіяка 

                                                                                      

 

 

 

Колодрубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

НАКАЗ 

01.09.2020 року                                                                               № 1-5/56-к 



Про доплату вчителям, які 

працюють  в 6 інклюзивному класі 

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 

року №72  «Про внесення змін у додаток до  Постанови Кабінету Міністрів 

України  від 25 серпня 2004 року  №1096», наказу по Колодрубівській ЗОШ І – 

ІІІ ступенів від 01.09.2020 року №1-4/124-о «Про організацію інклюзивного 

навчання у6 класі у 2020-2021 навчальному році»  

НАКАЗУЮ: 

1.Установити доплату в розмірі 10% нижчепойменованим педагогічним 

працівникам, які працюють в інклюзивному  класі, за години роботи в цьому 

класі з  01 вересня 2020 року: 

Гординській Оксані Іванівні – українська мова  - 3год. 

                                                  українська література – 2 год. 

Мончак Єлизаветі Сергіївні – математика – 4 год. 

Романко Оксані Дмитрівні – основи здоров’я – 1год. 

Гіщинській Богданні Олексіївні – географія – 2 год. 

Сеху Ігорю Тарасовичу – фізична культура – 2 год. 

Кордіяці Володимиру Володимировичу – музичне мистецтво – 1год. 

Дубницькій Тетяні Михайлівні – трудове навчання – 2 год. 

                                                      образотворче мистецтво – 1год. 

Вакансія - інформатика – 1 год. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Равліковську Г. І.. 

 

Директор школи:                                                             Г. І. Кордюк 

 

З наказом ознайомлені:                                                О. І. Гординська 

                                                                                       В. В. Кордіяка 

                                                                                       Є. С. Мончак 

                                                                                       Б. О. Гіщинська 

                                                                                       О. Д. Романко 

                                                                                       І. Т. Сех 



                                                                                       Т. М. Дубницька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колодрубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

НАКАЗ 

01.09.2020 року                                                                               № 1-5/57-к 

Про доплату вчителям, які 

працюють  в 7 інклюзивному класі 



            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 

року №72  «Про внесення змін у додаток до  Постанови Кабінету Міністрів 

України  від 25 серпня 2004 року  №1096», наказу по Колодрубівській ЗОШ І – 

ІІІ ступенів від 01.09.2020 року №1-4/125-о «Про організацію інклюзивного 

навчання у 7 класі у 2020-2021 навчальному році»  

НАКАЗУЮ: 

1.Установити доплату в розмірі 10% нижчепойменованим педагогічним 

працівникам, які працюють в інклюзивному  класі, за години роботи в цьому 

класі з  01 вересня 2020 року: 

Гординській Оксані Іванівні – українська мова  - 3год. 

                                                  українська література – 2 год. 

Лутчин Тетяні Ярославівні – історія України – 1 год. 

Гіщинській Богдані Олексіївні – географія – 1 год. 

Романко Оксані Дмитрівні – основи здоров’я – 1год. 

Сеху Ігорю Тарасовичу – фізична культура – 2год. 

Кордіяці Володимиру Володимировичу – музичне мистецтво – 1год. 

Дубницькій Тетяні Михайлівні – трудове навчання – 1 год. 

                                                           образотворче мистецтво – 1год. 

Мончак Єлизаветі Сергіївні – математика – 4 год. 

Душинській Ользі Василівні – хімія – 1 год. 

Вакансія – фізика – 1 год. 

Вакансія – інформатика – 1 год. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Равліковську Г. І.. 

Директор школи:                                                         Г. І. Кордюк 

 

З наказом ознайомлені:                                                О. І. Гординська 

                                                                                       В. В. Кордіяка 

                                                                                       Т. Я. Лутчин 

                                                                                       О. Д. Романко 

                                                                                       І. Т. Сех 

                                                                                       Б. О. Гіщинська 



                                                                                       Т. М. Дубницька 

                                                                                       Є. С. Мончак 

                                                                                       О. В. Душинська 

 


