
 
Звіт 

 про результати діяльності 
 комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Покровської 

міської ради Дніпропетровської області» 
 за  2018-2019 навчальний рік 

 
       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, з метою 
забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 
18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах 
освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом 
проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 
надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 
забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 
 У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр  керується 
Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, 
Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про 
дошкільну освіту”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Положення про інклюзивно- ресурсний центр”, іншими 
актами законодавства та Статутом. 

Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною особою, має самостійний 
баланс. 01серпня  2018 року  здійснено державну реєстрацію комунальної 
установи,  відкриті рахунки в органах Казначейства, виготовленні печатка 
та бланк із своїм найменуванням. Центр розміщується за адресою 
Дніпропетровська область, м. Покров, вулиця Чайкіної Лізи, будинок 15, у 
приміщенні КЗ «НВК №2». 

За сприяння міського голови О.М.Шаповала в Центрі 
відремонтовано рекреацію та 4 кабінети для спеціалістів: кабінет 
директора та вчителя-дефектолога, кабінет вчителя- логопеда, кабінет 
практичного психолога та кабінет вчителя -реабілітолога.  

З метою оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру 
виділена відповідна субвенція з державного бюджету в розмірі 195,8 
тис.грн.  Для забезпечення якісної роботи закуплено:  

 комп’ютерне обладнання (1 ноутбук, 3 планшети для фахівців, 
багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір), ламінатор);  

 меблі;  
 додаткове обладнання (стіл для пісочної анімації, сухий басейн, 

масажний стіл, кінетичний пісок, магнітно-маркерні дошки, 
дидактичні матеріали тощо). 

За сприяння начальника управління Г.А.Цупрової проведено інтеренет 
та обладнано піддашок над ганком. 
   З березня 2019 року на заробітну плату фахівців ІРЦ виділено 1млн. 
грн. 



 
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.  

Таким чином, з березня 2019 року в інклюзивно-ресурсному центрі 
працюють 2 практичних психологи, за сумісництвом працюють 2 вчителя-
логопеда, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та додатково 
залучається за цивільно-правовою угодою лікар-психіатр.   

Маю честь керувати творчою, працездатною командою педагогічних 
працівників – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками, які 
постійно підвищують свій професійний рівень, мають сертифікати щодо 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у напрямку 
інклюзивної освіти.  Фахівці  протягом року якісно виконували свою   
роботу відповідно до посадових обов’язків.  

 Основним завданням команди фахівців ІРЦ – є проведення 
комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб 
дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, і вже на основі цієї оцінки в 
закладах освіти складають індивідуальну програму розвитку.  

До Покровського ІРЦ протягом року за допомогою зверталися 
батьки дітей  з особливими освітніми потребами, починаючи з легких 
порушень мови, закінчуючи складними вадами розвитку.  
Відповідно до заяв та необхідного пакету документів від батьків, 
зареєстровано 144 дитини, які пройшли комплексну оцінку  розвитку.  

З них: 14 дітей з особливими освітніми потребами з вересня 2019 
року навчатимуться за інклюзивною формою. У висновках комплексної 
оцінки зазначено їх потреби та напрями роботи корекційних педагогів,  
рекомендована освітня програма навчання.   

44 дитини з особливими освітніми потребами отримували  
психолого-педагогічні та корекційно- розвиткові послуги в ІРЦ. 

 Всі послуги в ІРЦ надаються безкоштовно.  
Записатися для узгодження дати візиту в ІРЦ можна за телефоном 

0994388303 або на сайті Покровського ІРЦ за посиланням https://irc-
pokrov.github.io/news.html. 

 Посередником між закладами освіти, батьками і дитиною з 
особливими освітніми потребами є фахівці інклюзивно-ресурсного центру.   
Саме вони дбають про дітей з особливими освітніми потребами в межах 
звичайного закладу дошкільної чи загальної середньої освіти. Центр знає 
про кожну таку дитину на закріпленій за ним території. 

ІРЦ взаємодіє з педагогічними працівниками закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти міста з метою раннього виявлення та надання 
своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами, підвищення фахової майстерності шляхом проведення засідань 



за круглим столом, майстер-класів та тренінгів із застосування сучасної 
спеціальної педагогіки та психології.  

На базі Покровського ІРЦ протягом року було проведено 3 засідання 
ММО спеціалістів корекційної освіти міста, 2 методично-інструктивні 
наради для заступників директорів з навчально-виховної роботи та 
асистентів вчителів з питань інклюзивної освіти. 

 Протягом року фахівці Покровського ІРЦ брали участь  у 4-х 
обласних нарадах з питань інклюзивної освіти, 3 семінарах - тренінгах на 
базі ДОМРЦ (Дніпропетровського обласного методичного ресурсного 
центру),  проходили навчання роботі у автоматизованій системі «ІРЦ» та 
навчання проведенню комплексної оцінки розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами за сучасними методиками. 

Фахівці ІРЦ брали участь у роботі команд психолого-педагогічного 
супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах освіти з 
інклюзивною формою навчання, а також психолого-педагогічних комісіях 
закладів освіти із спеціальними групами та класами, з метою моніторингу 
динаміки розвитку дитини.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
06.09.2018 №977 «Про деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами» комунальна установа «Інклюзивно-
ресурсний центр Покровської міської ради Дніпропетровської області» 
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. 

Використання вищезгаданих сучасних методик надало змогу 
фахівцям Покровського ІРЦ проводити більш якісну комплексну оцінку 
задля визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі 
коефіцієнта її інтелекту, рівня розвитку, здібностей та можливостей, в 
межах функцій та завдань, покладених на інклюзивно-ресурсний центр 
чинним законодавством України. 

Важливим аспектом діяльності центру є надання консультативно- 
психологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами. 
З цією метою з батьками  проводяться  індивідуальні консультації (у 2018-
2019 н.р. надано 144 консультації), майстер-класи та практичні заняття,  
консультування батьків або законних представників дітей з  особливими 
освітніми потребами стосовно мережі закладів освіти та зарахування до 
них. 

Велика увага приділялась роботі з батьками дітей, які мають помірні 
та тяжкі інтелектуальні порушення, а саме залучення їх до спільної 
діяльності під час проведення корекціцйно-розвиткових занять з 
використанням технік арт-терапії. 

Так, 10 травня 2019 року на базі Покровського ІРЦ для дітей з 
особливими освітніми потребами був проведений  корекційно-
розвитковий квест «Стежками дружби».  



Захід мав на меті допомогти дітям  із тяжкими мовленнєвими 
порушеннями впоратися із сором’язливістю, сприяти розвитку мовлення, 
пам’яті, уваги, посидючості, розширенню кругозору, активізувати 
мовленнєве спілкування. Крім того, навчити дітей взаємодіяти в колективі 
однолітків, підвищити атмосферу згуртованості і дружби, розвивати 
самостійність, активність та ініціативність. 

В організації квесту взяли активну участь батьки дітей з особливими 
освітніми потребами, практичні психологи та корекційні педагоги 
Покровського ІРЦ. 

Під час квесту діти із задоволенням грали у корекційні ігри, 
відгадували загадки, ходили по масажним доріжкам, занурювались у 
«сухий басейн», танцювали флешмоб. 

Фахівці інклюзивно-ресурсного центру дали  можливість дітям з 
особливими освітніми потребами не лише відпочити, зняти фізичне та 
психологічне навантаження, а й створили нові умови для збагачення 
соціального досвіду, отримання ними нових знань і вмінь, 
урізноманітнили дозвілля дітей, зробили  його веселим, цікавим та 
змістовним. 

 Плануємо у наступному навчальному році продовжувати 
організовувати благодійні свята та квести для дітей з особливими 
освітніми потребами. 

  Надалі сподіваємось на тісну взаємодію з місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, 
закладами охорони здоров’я з метою виявлення та надання своєчасної 
психолого- педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами, а також з закладами  соціального захисту населення, службами 
у справах дітей, громадськими організаціями для  виявлення  дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.   
 
  
                              


