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На Ваш запит від 12.04 2017 р. щодо надання публічної інформації 
стосовно забезпечення умов реалізації інклюзивного навчання в комунальній 
установі «Ліцей-школа» повідомляю наступне.

1. Для безперешкодного доступу до приміщення ліцею-школи дітей з 
вадами опорно-рухового апарату обладнано пандус. Спеціальними 
туалетними кімнатами, підйомниками, спеціальним обладнанням для 
дітей з вадами зору навчальний заклад не обладнаний.

2. Наявні навчально-методичні, наочно-дидактичні посібники для 
навчання дітей з особливими потребами:

• Навчально-методичні матеріали для навчання дітей з особливими 
потребами основам математики за системою «Нумікон» - 
«Робимо числа реальними»;

• Програма індивідуальних корекційно-розвивальних занять для 
роботи з дітьми з легкою розумовою відсталістю (9-10 років) 
м.Чернівці;

• Програма розвитку когнітивної сфери для дітей молодшого віку 
м.Чернівці;

• Діагностики: «Тест Векслера», методика діагностики відхилень в 
інтелектуальному розвитку молодших школярів;

• Посібники «Орієнтуємось в просторі», «ЗооЛогіка» (вивчаємо 
цифри) -  розвиток дрібної моторики, уваги та мислення, 
«Малюємо по крапках», «Готуємо руку до письма», «Двісті 
завдань на розвиток творчого мислення», «Двісті завдань на 
розвиток логіки», «Двісті завдань на розвиток зорової пам’яті» 
Г.Дерипаско;

• Роздаткові картки та відео презентації з тем «Транспорт», «Одяг 
та взуття», «Геометричні фігури», «Свійські та дикі тварини»,

«Юлії Черниш»



«Птахи», «Морські жителі», «Пори року», «Музичні 
інструменти», «Овочі та фрукти»;

• Дидактичні ігри: «Слова та числа», «Геометричні фігури», «Хто 
що їсть», «Вчимось читати», «Вчимось вирізати», «Вчимось 
рахувати», «Вчимось ліпити», «Де чия тінь?» (транспорт, 
тварини, комахи);

• Ігри «Розвиток уваги, пам’яті, мислення», пазли, палички для 
лічби, шнурівки, мозаїки.

3. Цільові кошти на створення умов для інклюзивної освіти у 2017 році 
не виділялись.

4. Відповідно до розділу 5 («Дитина з особливими освітніми потребами») 
Програми розвитку освіти міста Козятина на 2017-2021 роки, 
затвердженого 13 сесією 7 скликання від 24.02.2017 року №542-УІІ, у 
2018 та 2019 роках для створення умов безбар’єрності передбачені 
кошти в сумі 300 тис. грн. щорічно
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