
Доступність підрозділів ЗНВК№63 для навчання та перебування осіб з 

особливими освітніми потребами 

На виконання ст.19, 20 Закону України «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 року (№2145-

VІІІ набрав чинності з 28.09.2017 року) по шкільному та дошкільному підрозділах 

ЗНВК№63 забезпечено: 
1. Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми 

потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 

2. Підготовлено фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх 

рівнях освіти. 

3. Особам з особливими освітніми потребамив ЗНВК№63 освіта надається нарівні з іншими 

особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-

технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що врахованням 

індивідуальних потреб таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку. 

4. Для навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами застосовано відповідні 

види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості. 

5. Створено умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом 

забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну. 

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що 

спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у підрозділах ЗНВК№63 здійснюються за 

рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в 

індивідуальній програмі розвитку. 

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, 

переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

8. В ЗНВК№63 створено інклюзивні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група 

або клас утворюється в обов’язковому порядку. 

9.В ЗНВК№ з інклюзивними групами і класами створено умови для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. 

10. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними 

порушеннями забезпечені допоміжними засобами для навчання. 

11. В ЗНВК№63 особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні 

та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки, що містить у собі:. 

 Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації 

освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що 

передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними 

працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, 

соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. 

 Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів 

супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що 

спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. 

 Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації 

освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою 

розвитку. 



12. В шкільному та дошкільному підрозділах ЗНВК№63 забезпечено доступ до будівель 

закладу, групових приміщень, кабінету практичного психолога. Щодо безперешкодного доступу 

до будівлі, групових приміщень ДП ЗНВК№63 слід зазначити:  

- забезпечено безпроблемне пересування на візку по території закладу;  

- відсутній доступний заїзд до приміщень ДП ЗНВК№63 (відсутність порогів, наявність 

пандусів, ширина дверних отворів), що обумовлено технічними характеристиками будівлі, рік 

заснування закладу 1968;  

-пандус в ДП ЗНВК№63 відсутній;  

-піктограми не встановлені у зв’язку з відсутністю спеціального місця для користування 

ММГ.  

В ДП ЗНВК№63 створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі й дітей з вадами мовлення, а саме:  

-будівля, де перебувають вихованці, об’єднані зручними переходами;  

- виконано ремонт групових приміщень, спалень, туалетних кімнат;  

-групові приміщення обладнані LED освітленням;  

-східці для організації безпечного перебування дітей обладнані поручнями;  

-створені умови для індивідуальних занять з вчителем-логопедом. 

Групові приміщення ДП ЗНВК№63 мають належне природне освітлення. При оздобленні 

груп враховано такі вимоги: стіни пофарбовано в світлі тони; дитячі меблі підібрані згідно 

вимогам Санітарного регламенту. У ДП ЗНВК№63 дотримується повітряно-тепловий режим. 

Приміщення обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують 

сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. 


