
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
 

12.05.2021                                      с.Миколаївка                                      № 55-ОД

Про здійснення аналізу реалізації 
державної політики у сфері 
дотримання порядку організації у 
закладах освіти інклюзивного 
навчання у 2020/2021 навчальному 
році  

На  виконання  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну
середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 №
912  «Про  затвердження  Концепції  розвитку  інклюзивного  навчання»,  від
08.06.2018  №  609  «Про  затвердження  Примірного  положення  про  команду
психолого-педагогічного  супроводу  дитини  з  особливими  освітніми
потребами», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про
затвердження  порядку  організації  інклюзивного  навчання  у  загальноосвітніх
навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020
№ 1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами
у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», з метою
виявлення проблем та надання методичної допомоги закладам освіти громади з
питань дотримання порядку організації інклюзивного навчання,

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити  26.05.2021 аналіз  реалізації  державної  політики  у  сфері
дотримання  порядку  організації  інклюзивного  навчання  у  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради у 2020/2021 навчальному році.

2. Затвердити:
2.1. Список членів робочої групи з проведення аналізу стану організації

інклюзивного  навчання  для  дітей  з  ООП  у  закладах  освіти  громади,  що
додається.

2.2. Пам’ятку  щодо  проведення  аналізу  стану  організації  інклюзивного
навчання для дітей з ООП у закладах освіти, що додається.

2.3. Графік проведення аналізу стану організації  інклюзивного навчання
для дітей з ООП у закладах освіти, що додається.

3. Узагальнити  до  19.06.2021 отримані  за  результатами  аналізу



інформаційно-аналітичні матеріали щодо впровадження інклюзивного навчання
в закладах освіти громади, у яких організовано інклюзивне навчання дітей з
ООП.

4. Керівникам  закладів  освіти  (Простатіна  О.  О.,  Білан  Н.  І.,
Куценко Л. Ф.):

4.1.  Провести  самоаналіз  стану  організації  інклюзивного  навчання  в
закладах освіти.

4.2. Забезпечити необхідні умови для роботи членів робочої групи.
5. Розглянути узагальнені матеріали на колегії  відділу освіти, молоді та

спорту Миколаївської сільської ради у червні 2021 року.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА

 

З наказом ознайомлені:
_________ О.В.Нікітенко
_________ М.П.Геращенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту  
Миколаївської сільської ради
12.05.2021.№ 55-ОД

Графік
проведення  аналізу стану організації інклюзивного навчання

для дітей з ООП в закладах освіти
Миколаївської сільської територіальної громади

№
з/п

Назва закладу
Дата 

об’їзду 

1
Комунальний дошкільний навчальний 
заклад «Веселка» Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської області

26.05.2021
09:00

2
Северинівська загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області

26.05.2021
10:00

3

Кровненський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області

26.02.2021
12:00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту  
Миколаївської сільської ради
12.05.2021.№ 55-ОД

СПИСОК 
членів робочої групи з аналізу стану організації інклюзивного навчання

для дітей з ООП у закладах освіти Миколаївської сільської територіальної
громади

Макшеєва Н. – начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 
                          сільської ради;

Нікітенко О. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
                           Миколаївської сільської ради;

Геращенко М. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді 
                           та спорту Миколаївської сільської ради;

Штанько І. – директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 
Степанівської селищної ради Сумського району Сумської 
області» (за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту  
Миколаївської сільської ради
12.05.2021.№ 55-ОД

ПАМ’ЯТКА
щодо проведення аналізу стану організації інклюзивного навчання

для дітей з ООП в закладах освіти
Миколаївської сільської територіальної громади

1. Нормативно-правова база щодо організації інклюзивного навчання:
         1.1. Закони України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів
України, накази та листи Міністерства освіти і науки України.

1.2.  Накази  відділу  освіти  щодо  організації  інклюзивного  навчання  у
закладах освіти територіальної громади.

1.3. Накази по закладу про організацію інклюзивного навчання.
1.4 Документи дітей для організації інклюзивного навчання.
2. Перспектива розвитку інклюзивної освіти в територіальній громаді.
2.1. Чисельність дітей у територіальній громаді.
2.2.  Банк  даних  на  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  дітей  з

інвалідністю. 
2.3.  Чисельність  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  яким

надаються корекційні послуги.
3.  Організація  методичної  допомоги  педагогічним  працівникам,  які

здійснюють  інклюзивне  навчання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами
(учителі-предметники, асистенти учителя, психологи тощо).

4. Матеріали роботи команди психолого –педагогічного супроводу.
4.1. Положення про шкільну команду ППС.
4.2. Накази про створення ППС.
4.3. Протоколи засідань ППС.
4.5. Індивідуальна програма розвитку дитини
5. Документація асистента вчителя, стан її ведення (посадова інструкція,

річний  план  роботи,  щоденник  спостереження,  графік  роботи  асистента
вчителя, розклад занять, журнал щоденного обліку робочого часу,  портфоліо
учня з особливими освітніми потребами тощо).

5.  Реєстр  фахівців,  які  надають  психолого-педагогічні  та  корекційно-
розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

6.  Доступність приміщень закладів освіти (наявність пандусів, поручнів,
інформаційних  вказівників,  універсальних  кабінок  в  туалетних  кімнатах,
пристосованих для маломобільних груп населення).

6.1.  Наявність  та  облаштування  кабінетів  для  проведення  корекційно-
розвиткових занять. Наявність медичного та реабілітаційного обладнання.



6.2. Наявність спеціальних навчальних програм, підручників, навчально-
методичних  та  наочно-дидактичних  посібників,  індивідуально-технічних
засобів навчання. 

6.3. Наявність та  облаштування ресурсної кімнати.


