
 Щоб потрапити на інклюзивне навчання до закладу загальної 

середньої освіти, потрібно: 

1. Звернутись до інклюзивно-ресурсного центру та отримати висновок 

про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.  

Інклюзивно-ресурсний центр №1 надає послуги дітям з особливими 

освітніми потребами, які проживають (навчаються) в Інгульському, 

Заводському та Центральному районах міста, знаходиться в будівлі 

Миколаївської загальноосвітньої школи №37 за адресою вул. Даля, 11-

А (тел.47-47-20, директор Чирковська Світлана Миколаївна).  

Інклюзивно-ресурсний центр №2 надає послуги дітям, які 

проживають (навчаються) в Корабельному районі міста і знаходиться в 

будівлі вечірньої школи №1 за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 

92 (тел. 64-53-64, директор Пріщак Людмила Олександрівна).   

Перелік документів для проведення комплексної оцінки: 

- документ, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або 

законних представників дитини (паспорт). При зміні прізвища 

матері (батька) – копія свідоцтва про одруження або копія свідоцтва 

(рішення суду) про розлучення. Якщо дитина має статус сироти (або 

батькі позбавлені батьківських прав) – копія рішення суду про 

надання відповідного статусу дитині та встановлення опіки (ДБСТ 

або прийомна сім`я); 

- свідоцтво про народження дитини; 

- у разі встановленої інвалідності – корінець медичного висновку про 

інвалідність та індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда; 

- форма первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку 

дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідка від психіатра; 

- у разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває 

дошкільну або загальну середню освіту – психолого-педагогічна та 

логопедичні характеристики з навчального закладу, затверджені 

керівником навчального закладу; зошити з рідної мови, математики, 

малюнки; 

- у разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже 

надавалася психолого-педагогічна допомога – попередні 

рекомендації фахівців центру або психолого-медико-педагогічної 

консультації. 

2. Подати заяву до обраної школи, вказавши форму навчання – 

інклюзивну. 



Щоб потрапити в спеціальну чи інклюзивну групу закладу 

дошкільної освіти, потрібно: 

1. Звернутись до інклюзивно-ресурсного центру та отримати висновок 

про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (див. 

вище). 

2. Звернутись до головних спеціалістів управління освіти Миколаївської 

міської ради з питань дошкільної освіти, щоб отримати направлення у 

разі наявності місця чи стати на облік для зарахування:  

Гладун Олеся Федорівна: тел. 37-53-11, прийом щочетверга з 14.00 

до 17.00 

Бойко Оксана Миколаївна: тел. 37-53-11, прийом щочетверга з 

14.00 до 17.00 

 


