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Забезпечення права на освіту дітей із 

особливими освітніми потребами  

2018-2019 н.р. – відкрито 4 
інклюзивних класи:

(Дробишевська ЗОШ, 
Новоселівський НВК, ЗОШ 
№2, ЗОШ № 5)

Введено 4 ставки асистента 
вчителя для здійснення 

освітнього супроводу дітей із 
особливими освітніми 

потребами 



07 грудня 2018 року
зареєстровано як юридичну 
особу комунальну установу 
«Інклюзивно-ресурсний 
центр» Лиманської міської 
ради Донецької області

Інклюзивно-ресурсний центр  



Осередок первинного

прийому батьків та 

дітей

Робочий осередок

спеціалістів

Інклюзивно-ресурсний центр  



Інклюзивно-ресурсний центр  

Осередок дидактичних

матеріалів

Осередок побутового

орієнтування

Осередок логопедичної

допомоги



Інклюзивно-ресурсний центр  

Осередок побутового

орієнтування

Осередок сенсорного розвитку

для занять з використанням

пісочної терапії



Осередок розвитку

дрібної моторики

Осередок психологічного

розвантаження

Інклюзивно-ресурсний центр



Інклюзивно-ресурсний центр

у перспективі

Кабінет дефектолога



Інклюзивно-ресурсний центр

у перспективі

Кабінет логопеда

Кабінет для групової роботи



Інклюзивно-ресурсний центр

у перспективі

Кабінет психолога



Інклюзивно-ресурсний центр

у перспективі

КАБІНЕТ ЛФК



Інклюзивно-ресурсний центр

у перспективі

Сенсорні кімнати



Для 42 дітей, які мають 
психофізичні вади (37 із 
них мають статус дітей з  
інвалідністю), організовано 
індивідуальне навчання на 
базі шкіл

Інклюзивно-ресурсний центр  



Формування освітніх осередків

НУШ

















Зона для зберігання особистих речей





Придбання комплекту

навчального обладнання

для природно-математичного 

кабінету ліцею



Придбання комплекту

навчального обладнання 

для кабінету фізики

ЗОШ № 3



Придбання комплекту

навчального обладнання 

для кабінету фізики

ЗОШ № 3



Реконструкція спортивних майданчиків та 

капітальний ремонт спортзалу НВК «гімназія-

ЗОШ 1 ступеня»



Капітальний ремонт ЗОШ №5



Капітальний ремонт Коровоярського НВК



Капітальний ремонт ДНЗ №6



Майбутня опорна школа-ЗОШ №2



Майбутня опорна школа-ЗОШ №2



Майбутня опорна школа-

Дробишевська ЗОШ



Фізкультурно – оздоровчий

комплекс 



Фізкультурно –оздоровчий

комплекс 

Оздоровчий басейн

Універсальний ігровий 

спортивний зал



Фізкультурно –оздоровчий

комплекс 

Приміщення  для занять 

фітнесом, аеробікою 

Зал тренажерний 



Фізкультурно –оздоровчий

комплекс 

Велотренажерний зал



Стратегічні завдання

Забезпечення ефективного 
управлінського супроводу розвитку 
освіти міста

Виконання кожним закладом освіти 
дорожніх карт та заходів їх реалізації

Підвищення якості дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, 
післядипломної освіти


