
                                                                                              

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОГО ТИЖНЕВИКА  

ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ «РІВНИЙ РІВНОМУ»  

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД №27 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

у період з 29.11.2021 р. по 03.12.2021 р. року 

Мета: інформування та проведення роз’яснювальної роботи серед вихованців закладу 

дошкільної освіти, батьків та педагогічних працівників з питання інклюзивного навчання осіб з 

особливими освітніми потребами в закладах освіти. 

№ 

п/п 
Зміст заходів Дата 

Категорія 

слухачів 
Відповідальні 

Відмітки 

про 

виконання 

1. Оформити інформаційно-довідкові куточки, міні-

виставки методичної і дитячої художньої 

літератури «Інклюзивна освіта в ДНЗ» 

29.11.2021 Педагоги, 

батьки 

Вихователь-

методист  

Кузьмінець А.Д. 

 

2. Ознайомити педагогів з нормативними 

документами щодо інклюзивної освіти. 

29.11.2021 Педагоги  Вихователь-

методист  

Кузьмінець А.Д. 

 

3. Провести анкетування педагогів закладу і батьків 

вихованців на рівень усвідомлення питання 

інклюзивної освіти «Моє відношення до інклюзії» 

30.11.2021 Педагоги, 

батьки 

Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д. 

 

4. Підготувати інформацію для педагогів 

«Цікавинки  про видатних людей з  особливими 

освітніми потребами та інвалідністю» 

03.12.2021  Педагоги Вчитель-логопед 

Комар О. В. 

 

5. Провести тренінгове заняття «Особливі діти – 

звичайні потреби» 

02.12.2021 Педагоги  Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д., 

вчитель-логопед 

Щербацька О. І. 

 

6. Запропонувати перегляд фільму «Зірочки на 

Землі» 
29.11-03.12. 

2021 

Педагоги, 

батьки 

Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д. 

 

7. Надати консультації: 

▪ «Інклюзія: реальні кроки в наявних 

умовах», 

▪ «Толерантне суспільство», 

▪ «Хто такі діти з «особливими потребами» 

 

30.11.2021 

 

01.12.2021 

03.12.2021 

Педагоги  Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д. 

 

8. Провести заходи до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

03.12.2021 Діти 

дошкільного 

віку,  

педагоги, 

батьки 

Вих.-методист 

Кузьмінець А.Д., 

музичні  

керівники, 

 педагоги 

 

9. Цикл тематичних занять-бесід:  

▪ «Допоможи дитині», 

▪ «Я і мої емоції», 

▪ «Людина проти хвороби»,  

▪ «Зустрічаємо нових друзів» тощо 

29.11-03.12. 

2021  

Діти 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач КЗ «ДНЗ №27 ВМР»                     

_____________ Тетяна РОЖОК 

 



10. Цикл ігор-занять з використанням тематичних 

картин та ілюстрацій, художніх творів: 

▪ «Ведмедик» А. Барто; 

▪ «Кривенька качечка»; 

▪ «Як Сергійко навчився жаліти»  

В. Сухомлинський; 
▪ «Хлопчим-мізинчик»; 

▪ «Дюймовочка» тощо 

29.11-03.12. 

2021 

Діти усіх 

вікових 

 груп 

Вихователі   

11. Читання казки Олега Романчука «Соловейко з 

одним крилом», «Казочки про Цвірінька», 

книжки «Кожен з нас особливий» тощо  

29.11-03.12. 

2021 

Діти усіх 

вікових 

 груп  

Вихователі    

12. Провести перегляд   мультфільму,  що пояснить 

дітям як спілкуватися з «особливими» 

однолітками «Про Діму» (дітям про важливе) 

29.11-03.12. 

2021 

Діти 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

13. Провести конкурс дитячого малюнка:  

«Моя група відкрита для всіх» 

02.12.2021 

 

Діти 

старшого 

дошкільного 

віку та 

інклюзивної 

груп № 3 

Вихователі   

14 Поповнити матеріали по роботі з батьками 

інформаційно-довідковою інформацією щодо 

інклюзивної освіти 

29.11-03.12. 

2021 

Батьки  Вихователі  

15. Проведення консультацій: 

▪ «Роль родини у вихованні дітей», 

▪ «Якщо ваша дитина відрізняється від 

інших»,  

▪ «Хто такі діти з особливими потребами»,  

▪ «Залучення дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в загальноосвітній 

простір» тощо  

29.11-03.12. 

2021 

Батьки  Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д., 

педагоги 

 

16. Запропонувати для домашнього перегляду з 

подальшим обговоренням мультфільми: 

▪ «Квітка-семицвітка» за казкою В. Катаєва; 

▪ «Маленький Мук» за казкою В. Гауфа; 

▪ «Карлик Ніс» за казкою В. Гауфа тощо 

29.11-03.12. 

2021 

Батьки  Вихователі  

 

 

17. Інформаційний буклет «Роль сім’ї в процесі 

інтегрування дитини з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітнє середовище» 

29.11-03.12. 

2021 

Батьки  Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


