
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

  

01.09.2020                                                                                                      № 134 

  

Про затвердження складу                                                                                    

психолого –педагогічного консиліуму  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Відповідно до Положення  про спеціальну школу, затвердженого   

постановою Кабінету Міністрів України  від 6 березня 2019 р. № 221, статуту 

закладу,  з метою  надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги 

та проведення моніторингу динаміки розвитку учнів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити головою психолого-педагогічного консиліуму                          

на 2020/2021 навчальний  рік заступника директора з навчально-виховної 

роботи Сосонного В.М. 

2. Затвердити склад психолого-педагогічного консиліуму на                         

2020/2021 навчальний  рік: 

Секретар консиліуму: Могилевська Н.П., вчитель початкових класів; 

члени консиліуму:    

–Назаренко С.М., заступник директора з виховної роботи;     

– Ларіонова Н.І., лікар; 

– Торяник Ю.А., корекційний педагог(логопед); 

– Галицька Н.В., соціальний педагог; 

– Черкасова О.В., вчитель початкових класів, педагог-дефектолог; 

– Таратушка О.О., вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної 

культури); 



 2 

– Бородавка Н.В., вчитель початкових класів, педагог-

дефектолог; 

– Васюрчик Т.С., вихователь; 

– Зіньковська Т.К., практичний психолог. 

     До 04.09.2020                                    

3. Голові психолого-педагогічного консиліуму  Сосонному В.М.: 

3.1. Скласти план роботи  психолого-педагогічного консиліуму    на 

2020/2021 навчальний рік (Додаток 1). 

3.2. Забезпечити роботу психолого-педагогічного консиліуму    відповідно до 

Положення про спеціальну школу. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

3.3. Запрошувати представників інклюзивно-ресурсного центру, фахівця із 

соціальної роботи та спеціаліста служби у справах дітей. 

Грудень 2020, 

березень 2021 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти  на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Сосонного В.М 

 

 

 

  Директор                                                         О.А. Хованова 

 

 

 

 

 

Сосонний В.М. 
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З наказом від 01.09.2020 № 134 ознайомлені: 

 

Сосонний В.М. 

Назаренко С.М. 

Галицька Н.В. 

Черкасова О.В. 

Торяник Ю.А. 

Бородавка Н.В. 

Ларіонова Н.І. 

Таратушка О.О. 

Васюрчик Т.С. 

Зіньковська Т.К. 
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      Додаток 1 

          до наказу  від 01.09.2020  №134 

                                                                                               Комунального закладу «Богодухівська спеціальна 

                                                                                               школа» Харківської обласної ради 

 

План роботи  психолого-педагогічного консиліуму  

Комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа» Харківської 

обласної ради  на 2020/2021 навчальний рік 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Проведення консиліуму щодо обрання 

його персонального складу 
Вересень 

Голова 

консиліуму 
 

2. Засідання психолого-педагогічного 

консиліуму з питань обстеження 

новоприбулих вихованців 

Жовтень-

листопад 

Голова 

консиліуму  
 

3. Проведення моніторингу динаміки 

розвитку учнів та результатів 

корекційно-розвиткової роботи 

2 рази на рік Голова 

консиліуму 
 

4.  Надання консультаційної допомоги 

батькам або іншим законним 

представникам, педагогічним 

працівникам з питань організації 

навчання учнів 

Упродовж 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 

вчитель-

логопед, 

педагог-

дефектолог  

 

5. Проведення психолого-медико-

педагогічних конференцій 

Грудень 2020 

Березень 2021  
Голова 

консиліуму 
 

6. Контроль за веденням документації 

психолого-педагогічного консиліуму 

Упродовж 

2020/2021 

навчального 

року 

Голова 

консиліуму  
 

7. Аналіз діяльності психолого-

педагогічного консиліуму 2020/2021 

навчального року 

Травень 

2021 
Голова 

консиліуму  
 

 


