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комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр 
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за  2018-2019 навчальний рік
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 Забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти.

 Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини.

 Надання психолого-педагогічної допомоги та 
забезпечення системного кваліфікованого 

супроводження.

Мета та предмет 
діяльності ІРЦ

Комунальна установа «Інклюзивно-
ресурсний центр Покровської міської 

ради Дніпропетровської області» 
створена рішенням 33 сесії 

Покровської міської ради 7 скликання 
від 22 травня 2018 р. № 9



Нормативно-правові акти
- Конституція України;
- Конвенція про права осіб з інвалідністю;
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII;
- Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 N 651-XIV (зі

змінами від 05.09.2017);
- Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 N 2628-ІІІ (зі змінами

від 05.09.2017);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 N 545 «Про

затвердження положення про інклюзивно – ресурсний центр»;
- -Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Покровської

міської ради Дніпропетровської області».



 Законом України 
«Про освіту» у ст. 19 

і 20 розширено 
можливості для 

навчання особам з 
ООП. 

 Законом України 
«Про внесення змін 

до Бюджетного 
кодексу України» ст. 

1033 виділено 
субвенцію на надання 
державної підтримки 

особам з ООП.

Постанова КМУ від 
10.04.2019  № 530  

«Про затвердження 
Порядку діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 

освіти»

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 12.07.2017 N 545 
«Про затвердження

положення про 
інклюзивно –

ресурсний центр»

Постанова КМУ
від 15 серпня 2011 р. 

№ 872 «Про 
затвердження

Порядку організації
інклюзивного

навчання у 
загальноосвітніх

навчальних
закладах»

Нормативно – правова база

ЛИСТ МОНУ
від 05 серпня 2019 року 

№ 1/9-498
“Методичні рекомендації

щодо організації навчання
осіб з особливими освітніми
потребами в закладах освіти

у 2019/2020 навчальному році”



ІРЦ
Зареєструйся на 

сайті:
http://ircenter.gov.ua

Отримайте допомогу 
(консультацію, 

інформацію щодо 
можливостей, тощо )

ІРЦ мають 
сучасні 

іноземні тести

Психологи ІРЦ 
сертифіковані 
міжнародною 
організацією

ІРЦ мають
необхідних 

фахівців

Послуги ІРЦ 
є 

безкоштовни
ми

ІРЦ не 
медична 
установа

Територіально 
доступний

ІРЦ мають 
сучасне 

обладнання

Відвідайте ІРЦ, що 
розташований 

найближче до Вас



Кількість дітей з особливими освітніми 
потребами у закладах освіти м.Покров

2019/2020 н.р. 

297

осіб з ООП

181 дитина

у ЗДО
116 дітей

у ЗЗСО



Кількість учнів з особливими освітніми 
потребами у ЗЗСО 

2019/2020 н.р. 

116

учнів з 
ООП

Спеціальні 
класи

86 учнів

Інклюзивне 
навчання

26 учнів

Індивідуальне
навчання

3 учні

Сімейне 
навчання
1 учениця



Кількість вихованців з особливими освітніми 
потребами у ЗДО  2019/2020 н.р. 

181

дитина 

з ООП

Із затримкою 
психічного 
розвитку

12

З порушеннями 
зору

45

В інклюзивних 
групах

3

З порушеннями
опорно-рухового

апарату

56

З
порушеннями 

мовлення
65



Заклади освіти міста з інклюзивним 
навчанням

ЗАКЛАД ОСВІТИ КІЛЬКІСТЬ 
ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП

КІЛЬКІСТЬ 
ВИХОВАНЦІВ

КЗДО №21 1 1

КЗДО №22 1 1

КЗ «НВО» 1 1

Всього 3 3

ЗАКЛАД ОСВІТИ КІЛЬКІСТЬ 
ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ

КЗ «НВК №1» 1 1

КЗ «СЗШ №6» 8 11

КЗ «НВК №2» 5 8

КЗ «СЗШ №9» 2 2

КЗ «НВО» 4 4

Всього: 20 26



Розподіл дітей в інклюзивних 
класах/групах за функціональними 

порушеннями 

7

19

2 1

З 
інтелектуальними 
порушеннями

З особливостями 
інтелектуального 
розвитку (ЗПР)

Зі зниженим 
слухом

З порушеннями 
опорно-рухового 
апарату



Забезпеченість асистентами вчителя
та вихователя

ЗАКЛАД ОСВІТИ КІЛЬКІСТЬ СТАВОК КІЛЬКІСТЬ ОСІБ

КЗДО №21 1 1

КЗДО №22 1 1

КЗ «НВО» 5 5

КЗ «НВК №1» 1 1

КЗ «СЗШ №6» 5 5

КЗ «НВК №2» 5 7

КЗ «СЗШ №9» 2 2

Всього: 20 22



Кількість здобувачів освіти, які навчаються
за інклюзивною формою
у закладах загальної середньої освіти 
м.Покров

2019 – 2020 н.р. - 26 учнів

2014 – 2015 н.р. - 2 учні

2015 – 2016 н.р. - 4 учні

2016 – 2017 н.р. - 7 учнів

2017 – 2018 н.р. - 10 учнів

2018 – 2019 н.р. - 18 учнів



Кількість дітей, які навчаються
за інклюзивною формою
у закладах дошкільної освіти м.Покров

2019 – 2020 н.р. - 6 дітей

2018 – 2019 н.р. - 1 дитина

2017 – 2018 н.р. - 1 дитина



Зусиллями міської влади в Центрі відремонтовано

рекреацію та 4 кабінети для спеціалістів: кабінет

директора та вчителя-дефектолога, кабінет вчителя-

логопеда, кабінет практичного психолога та кабінет

вчителя-реабілітолога.



Рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від
26.12.2018 № 520 затверджено штатний розпис Покровського ІРЦ.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Покровської міської
ради від 03.09.2018р.№360/1 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр Покровської міської ради
Дніпропетровської області» проведено конкурс педагогічних працівників.



ФАХІВЦІ КУ «ПОКРОВСЬКИЙ ІРЦ»

Демуш Вікторія Анатоліївна
Директор

Вчитель-дефектолог

Гребельна Віра Павлівна
Практичний психолог

Павленко Оксана Михайлівна
Практичний психолог

Томіліна Наталія Владиславівна
Вчитель-логопед

Андрусенко Юлія Іванівна
Вчитель-логопед

Довнер Оксана Володимирівна
Вчитель-дефектолог

Фролов Михайло Олегович
Вчитель-реабілітолог



Інформація
про мережеві показники КУ «Покровський ІРЦ»

станом на 01.08.2019 р.

Кількість 
дітей, які 

відвідали ІРЦ

з них Кількість 
наданих 

консультацій 
батькам та 
педагогам

Кількість 
дітей, які 

перебувають 
у черзі з 
метою 

проходження 
комплексної 

оцінки

пройшли 
комплексну 

оцінку

відвідували 
корекційно-
розвиткові

заняття

219 144 44 134 12



Засідання ММО спеціалістів корекційної 
освіти міста на базі Покровського ІРЦ



Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 №977 «Про 
деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами» КУ 

«Покровський ІРЦ» 21.03.2019р. отримала комплект сучасних методик на суму 140 000 грн. 
(Додаток №2 до Договору про закупівлю товару № 41/1-2018 від 15 листопада 2018 року) для 

проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами 



https://irc-pokrov.github.io/news.html

Веб-сайт Покровського ІРЦ



Дякую за увагу!


