
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

10 жовтня    2012 року          м.Здолбунів                № 236 

 

Про заходи щодо впровадження  

інклюзивного навчання 

 

Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Здолбунівської 

районної державної адміністрації від 12 лютого 2007 року № 58, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1482-р 

«Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 

2012 року», постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 

872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», наказу управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації  від 26 вересня 2012 року «Про 

заходи щодо впровадження інклюзивного навчання», розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 21 вересня 2012 року № 529 «Про 

затвердження класів з інклюзивним навчанням в загальноосвітніх навчальних 

закладах району на 2012-2013 навчальний рік», відповідного наказу відділу 

освіти райдержадміністрації від 21 вересня 2012 року № 211,  

 

Н А К А З У Ю :  

1.       Затвердити заходи щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються. 

 

2.       Керівникам навчальних закладів району: 

2.1. Забезпечити виконання зазначених заходів;  

2.2. Подавати  щороку  до  1  травня  відділу  освіти  Здолбунівської районної 

державної адміністрації інформацію про стан виконання заходів. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

 відділу освіти Вітень З.В. 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                  В. М. БОНДАРЧУК 



Затверджено 

наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

10.10.2012 № 236 

 

Заходи 

щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 
 

№

  

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці    

1. Створити та оновити банк даних дітей, які можуть бути 

залучені до інклюзивного навчання 

Щороку до 1 

червня 

Районна психолого-

медико-педагогічна 

консультація 

2. Затвердити мережу класів з інклюзивним навчанням 

затверджувати відповідним розпорядженням голови 

районної державної адміністрації 

Щорічно  Відділи освіти 

районної державної 

адміністрації  

3. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади з 

інклюзивним навчанням спеціальними підручниками і 

наочними дидактичними посібниками для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/ або розумового 

розвитку 

Постійно Відділи освіти 

районної державної 

адміністрації 

4. Організувати підвезення учнів з порушенням опорно-

рухового апарату, зору до місця навчання (проживання) 

спеціально обладнаними транспортними засобами (у 

разі наявності) у супроводі підготовленого персоналу 

Постійно Відділи освіти 

районної державної 

адміністрації, 

навчальні заклади 

5. Забезпечити умови для безперешкодного доступу дітей, 

які потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку, до будівель і приміщень загальноосвітніх 

навчальних       закладів       з інклюзивним   та 

інтегрованим навчанням 

Постійно Навчальні заклади 

6. Облаштувати у загальноосвітніх     навчальних закладах      

з інклюзивним навчанням   кабінет   учителя-

дефектолога, логопедичний кабінет, кабінет 

психологічного розвантаження для проведення 

корекційно-розвиткових занять 

Упродовж 

2012-2013 

навчального 

року 

Навчальні заклади 

7. Створити електронну базу даних методик             

інклюзивного навчання 

До 20 

листопада  

2012 року 

Районний 

методичний кабінет 

8. Вивчати   та  запроваджувати   досвід      роботи 

загальноосвітніх навчальних  закладів  з      

інклюзивним навчанням 

Упродовж 

2012-2013 

років 

Районний 

методичний кабінет, 

навчальні заклади 

9. Забезпечити     підготовку     і підвищення          

кваліфікації педагогічних    працівників    з питань 

інклюзивного навчання, у т.ч  шляхом здобуття другої 

вищої освіти 

Упродовж 

2012-2013 

років 

Районний 

методичний кабінет 

10 Розробити методичні   рекомендації,    провести 

навчальні семінари  з працівниками     психологічної 

служби,   які  здійснюють психолого-педагогічний 

супровід  дітей   з  особливим освітніми    потребами    

щодо питань   організації  роботи   з такими дітьми 

Упродовж 

2012-2013 

років 

Районний 

методичний кабінет 



 


