
Проект                                                                                                     

Рішення 

колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

  

від 22 червня 2016 року                                                                                №3/2-2016 

Створення  умов для розвитку дітей дошкільного віку  

з особливими освітніми потребами 

 

Ознайомившись з інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

щодо створення умов для розвитку  дітей дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами у  місті Києві 

колегія ухвалює: 

 

1. Інформацію щодо створення умов для розвитку дітей дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами взяти до відома. 

 

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

 

2.1. Координувати розвиток мережі дошкільних навчальних закладів спеціальної 

та інклюзивної освіти дітей дошкільного віку 

постійно 

 

2.2. Провести навчальний семінар для спеціалістів планово-економічних відділів 

управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій з питань 

здійснення доплат працівникам інклюзивних  груп дошкільних навчальних 

закладів 

до 15.08.2016 

2.3. Провести нараду для спеціалістів управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій з питань доступності дошкільної освіти для дітей з 

інвалідністю  

до 05.08.2016  

 

3. Київському університету імені Бориса Грінченка: 

 

3.1. Розширити групу слухачів навчальних модулів: «Концептуальні засади 

інклюзивної освіти та організація діяльності інклюзивної школи», 

«Впровадження інклюзивної освіти в освітні заклади України»;                                                                                                                                        

                                                                                                           до 10.09.2016  

 

3.2. Розробити навчальний семінар для педагогічних працівників груп 

інклюзивного навчання на тему: «Розробка індивідуальної картки розвитку 

дитини» з метою підвищення їх професійної компетентності; 

        до 01.09.2016 

 



3.3. Організувати проведення панельної дискусії для керівників дошкільних 

навчальних закладів, працівників управлінь освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій, районних науково-методичних центрів, психолого-

медико-педагогічних консультацій на тему: «Основні проблеми та бар’єри на 

шляху інклюзивної освіти: очікування та перспективи»; 

до 18.08.2016 

 

3.4. Провести цикл семінарів-практикумів для вихователів-методистів дошкільних 

навчальних закладів загального типу з питань організації інклюзивної освіти. 

                                                                              протягом 2016- 2017 н.р. 

 

4. Управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, 

районним науково-методичним центрам, психолог-медико-педагогічним 

консультаціям: 

4.1. Проаналізувати наявність контингенту дітей із особливими потребами та 

своєчасно передбачити зміни у мережі інклюзивних та спеціальних груп 

дошкільних навчальних закладів;  

                                                                                                до 01.09.2016 

 

4.2. Забезпечити прийом дітей до інклюзивних груп на підставі висновків 

психолого-медико-педагогічної консультації та заяви батьків; 

                                                                                                         постійно 

                            

4.3. Проводити інформативно-роз'яснювальну роботу серед педагогів, батьків, 

громадськості щодо впровадження інклюзивної освіти;  

                                                                                                          постійно 

 

4.4. Здійснити моніторинг забезпечення безперешкодного доступу дітей з 

інвалідністю до будівель, приміщень та  розробити плани поетапного 

обладнання пандусами дошкільних навчальних  закладів;  

                                                                                                         постійно  

  

4.5. Вивчити можливість введення посад вчителів-логопедів у дошкільні 

навчальні заклади загального розвитку з метою зменшення укомплектованості 

груп компенсуючого типу; 

  до 01.09.2016 

4.6. Розробити план дій та заходів, спрямований на налагодження співпраці між 

спеціалістами дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу та 

дошкільних навчальних закладів з інклюзивною освітою. 

                                                                                                 до 15.08.2016 

 

    

 

                            

Голова колегії:                                               О. Фіданян                                   

 

Секретар колегії:                                              А. Березовська                               

 


