
 
ЛІЦЕЙ  № 4 

міста Новограда – Волинського  Житомирської  області 

 

НАКАЗ 

 

30 серпня 2019 року                         м. Новоград – Волинський                               № 204 

 

 

Про створення команди психолого-педагогічного супроводу дітей  

з особливими освітніми потребами   

 

 
 На виконання Указів Президента від 19 травня 2011 року № 588 «Про 

заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями», від 01 червня 2013 року № 312 «Про додаткові заходи із 

забезпеченням гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», доручення 

Президента України «Щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей», 

наказу Міністра освіти і науки України від 23.07.2013 року № 1034 «Про затвердження 

заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах на період до 2015 року», наказу управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації від 27.08.2013 року № 224 «Про 

затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року», наказів Міністерства 

освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі 

дітей-інвалідів», 18.02.2015 №163 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання 

Рекомендацій, схвалених Постановою Верховної Ради  України від 13 січня 2015 року 

№ 96-VIII», 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до 

навчальних закладів», Закону України « Про внесення змін до Закону України « Про 

освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг « від 23.05.2017 року  № 2053- VІІІ , Постанови Кабінету Міністрів № 588 від 

09.08.2017 року« Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах», наказу МОНУ № 609 від 08.06.2018 р. 

«Примірне положення про команду психолого – педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти  та 

витягів з протоколів засідання Житомирської обласної психолого-медико-педагогічної 

консультації, висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, виданих ІРЦ  

 

 НАКАЗУЮ : 

 1. З метою створення належних умов надання освітніх послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами створити команду психолого – педагогічного 

супроводу  у складі :   

- Валінкевич Л.В. – заступника директора з навчально-виховної роботи;  

- Опансюк О.Л. – заступника директора з навчально-виховної роботи; 

- Колесник А.А. – практичного психолога;  

- Василенко Т.В. – соціального педагога;  

-Класних керівників:  

Парій В.М., Мартинюк Т.О., Медецької В,В. Демчишиної Т.С. , Вербіцької О.Р. 

 - Асистентів учителів:  

Беляк Л.П., Галицької В.І., Кусик Ю.В., Тюпіної О.В. 

- Батьків:  

http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20768.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20768.doc
http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20768.doc


Щавлінської Ж.П., Приводнюк Л.В., Трибоя О.В., Луценко Г.Ю., Медвецької 

Л.П., Кравець М.М., Сторожук В.М., Гарбовської Т.І., Кравчук А.В.  

- Практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру Гонік С.Ю.  

- Медичної сестри ліцею Бойчук М.В.  

2. Команді супроводу  : 

 2.1 Зібрати інформацію про особливості розвитку дітей, їх інтереси, труднощі, 

освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР. 

2.2. Визначити напрямки психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг, що можуть бути надані в закладі ліцею на підставі висновків ІРЦ, витягів 

протоколів засідань Житомирської обласної психолого-медико-педагогічної 

консультації та забезпечии надання цих послуг.  

2.3. Розробити індивідуальні програми розвитку для кожної дитини та 

моніторити їх виконання з метою корегування та визначення динаміки розвитку дітей.  

2.4. Скласти та узгодити з батьками розклад корекційно-розвиткових занять.  

2.5. Створити належні умови для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище.  

2.6. Проводити консультації для батьків згідно графіка.  

2.7. Вести інформаційно-просвітницьку роботу в ліцеї серед педагогічних 

працівників, батьків і дітей з метою недопущення порушення прав дитини, формування 

дружнього та неупередженого ставлення до дітей з особливими освітніми потребами.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор ліцею                                                       В.А. Сільвертюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


