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НАКАЗ  

26.09.2019                                                                                               № 270-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління 

освіти і науки Сумської міської ради від 

20.12.2018 року «Про стан впровадження 

інклюзивної форми навчання в закладах 

загальної середньої освіти»  

 

На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради 

від 20.06.2019 року № 474 «Про хід виконання рішення колегії управління 

освіти і науки Сумської міської ради від 20.12.2018 року «Про стан 

впровадження інклюзивної форми навчання в закладах загальної середньої 

освіти м. Суми», 

 

Н А К А З У Ю: 

 

     1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бенькалович О.М.: 

1.1. Опрацювати довідку та рішення колегії управління освіти і науки 

Сумської міської ради від 18.06.2019 року «Про хід виконання рішення 

колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 20.12.2018 року 

«Про стан впровадження інклюзивної форми навчання в закладах загальної 

середньої освіти м. Суми» для практичного використання. 

           1.2. Організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами здійснювати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), 

постійно. 

1.3. Контролювати доцільність використання бюджетних  коштів на 

оплату проведення додаткових корекційно-розвиткових занять та придбання 

спеціальних засобів, що дають змогу дитині опанувати навчальну програму, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року      

№ 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» (із змінами), постійно.  



1.4. При створенні Команди супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами чітко визначати обов’язки кожного із членів Команди супроводу 

та обов’язково включати до її складу батьків дитини, якій здійснюється 

інклюзивне навчання, постійно. 

1.5. Спільно із заступником директора з навчально-виховної роботи 

Друшляк А.М. організовувати проходження педагогами (вчителями-

предметниками, асистентами вчителя) курсів підвищення кваліфікації з 

питання надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, 

постійно. 

 1.6. Проводити роботу щодо формування позитивних міжособистісних 

стосунків учнів з особливими освітніми потребами та їх ровесників у класних 

колективах, постійно. 

          1.7. Планувати інтерактивні спільні заходи, тренінги командної 

взаємодії  для  об’єднання співробітників у міждисциплінарну групу 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами, постійно. 

 2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Бенькалович О.М. 

.  

                     Директор                                                О.С.Стайко 
 

Бенькалович 615-115 

Друшляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАКАЗ  
20.06.2019                                                                                                       № 474 

 

Про хід виконання рішення колегії 

управління освіти і науки Сумської 

міської ради від 20.12.2018 року «Про 

стан впровадження інклюзивної форми 

навчання в закладах загальної середньої 

освіти м. Суми»  

 

Ураховуючи зауваження, пропозиції членів колегії, вимоги рішення 

колегії  «Про хід виконання рішення колегії управління освіти і науки 

Сумської міської ради від 20.12.2018 року «Про стан впровадження 

інклюзивної форми навчання в закладах загальної середньої освіти м. Суми» 

(протокол від 18.06.2019  № 2/7), 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Довідку та рішення колегії управління освіти і науки Сумської 

міської ради від 18.06.2019 року «Про хід виконання рішення колегії 

управління освіти і науки Сумської міської ради від 20.12.2018 року «Про 

стан впровадження інклюзивної форми навчання в закладах загальної 

середньої освіти м. Суми», надіслати закладам загальної середньої освіти для 

практичного використання.   

2. Зняти з контролю рішення колегії управління освіти і науки 

Сумської міської ради протокол № 4/4 від 20 грудня 2018 року «Про стан 

впровадження інклюзивної форми навчання в закладах загальної середньої 

освіти м. Суми» у зв’язку з його виконанням, роботу щодо організації 

інклюзивного навчання учнів продовжувати. 

 3. Корж В.Г.,  головному спеціалісту управління освіти і науки 

Сумської міської ради: 

  3.1. Протягом 2019-2020 навчального року продовжити вивчення стану 

впровадження інклюзивного навчання  у  закладах загальної середньої освіти 

міста відповідно до річного плану роботи. 

 3.2. Проводити моніторинг укладання угод з педагогами, які  

здійснюють корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими освітніми 

потребами, серпень-вересень 2019 року. 

  4. Керівникам закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і 

науки Сумської міської ради: 

           4.1. Організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами здійснювати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), 

постійно. 



4.2. Контролювати доцільність використання бюджетних  коштів на 

оплату проведення додаткових корекційно-розвиткових занять та придбання 

спеціальних засобів, що дають змогу дитині опанувати навчальну програму, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року      

№ 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» (із змінами), постійно.  

4.3. При створенні Команди супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами чітко визначати обов’язки кожного із членів Команди супроводу 

та обов’язково включати до її складу батьків дитини, якій здійснюється 

інклюзивне навчання, постійно. 

4.4. Організовувати проходження педагогами (вчителями-

предметниками, асистентами вчителя) курсів підвищення кваліфікації з 

питання надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, 

постійно. 

 4.5. Проводити роботу щодо формування позитивних міжособистісних 

стосунків учнів з особливими освітніми потребами та їх ровесників у класних 

колективах, постійно. 

4.6. Планувати інтерактивні спільні заходи, тренінги командної 

взаємодії  для  об’єднання співробітників у міждисциплінарну групу 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами, постійно. 

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

  

 

 

В.о. начальника управління освіти і науки                                      Т.В. Дрига 

 
Корж 32-80-66 

 

 

 


