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 Воскресенської  

селищної ради  

ТЕТЯНІ БІЛОЗІР 

«Щодо звітності 

про роботу КУ «ІРЦ»  

за 2022 рік» 

 

      Відповідно  п.13 Постанови КМУ від  12.07. 2017 р. № 545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» та Постанови 

КМУ від 21.07. 2021 р. № 765 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами», комунальна установа  «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Міішково-Погорілівської сільської ради надає звіт про роботу за 2022 рік. 

Додатки на 6 аркушах.    

 

 

 

Директор КУ «ІРЦ» 

М-Погорілівської СР                                               Олена ПОНОМАРЕНКО 

Пономаренко 0974313461 (Вайбер) 
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Додаток 1  

          Протягом 2022 року у закладах загальної середньої освіти 

Воскресенської громади навчалось 23 дитини з особливими освітніми 

потребами на інклюзивному навчанні, для яких у 5 закладах освіти було 

створено 17 інклюзивних класів, з супроводом асистентів вчителів. У 

чотирьох закладах загальної середньої освіти для 13 дітей з ООП 

організована індивідуальна форма навчання. 

           У  2022 році у закладах дошкільної освіти знаходилося 2 дитини на 

інклюзивному навчанні з супроводом асистентів вихователів. 

            Головним завданням ІРЦ є раннє та якісне визначення особливих 

освітніх потреб дитини та надання закладам освіти і батькам (законним 

представникам) рекомендацій, які допоможуть здобувачам реалізувати право 

на освіту відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту». 

             29 квітня 2022 року під час засідання Кабінету Міністрів України 

було ухвалено зміни до Положення про інклюзивно-ресурсні центри щодо 

розширення кола завдань на період дії воєнного стану.  

Нові завдання ІРЦ: 

 проведення комплексної оцінки та здійснення системного 

кваліфікованого супроводу осіб з ООП, які вимушено змінили місце 

проживання (перебування) та були зараховані в інклюзивні класи 

(групи) або здобувають освіту з використанням технологій 

дистанційного навчання; 

 надання інформаційної підтримки батькам дітей з ООП щодо закладів, 

у яких дитина може продовжувати навчання та отримувати інші 

додаткові послуги. 

Також передбачається створення умов для психологічної підтримки дітей, які 

переживають психологічну травму. На період дії воєнного стану фахівці ІРЦ 

можуть надавати додаткові корекційно-розвиткові послуги всім дітям, 

зокрема й дистанційно. Крім того, спрощено процедуру подання документів 

для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 



а також створено належні умови для звернення до ІРЦ осіб, які 

супроводжують групи внутрішньо-переміщених осіб і потребують 

додаткової підтримки.  

       Підбиваючи підсумки 2022 року ми можемо зазначити, що  62 дитини 

громади перебувають на загальному обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, 

38 дітей знаходяться під постійним супроводом фахівців ІРЦ.  

Фахівці консультанти ІРЦ провели роботу з визначення рівнів підтримки 

дітей з особливими освітніми потребами. Були організовані зустрічі з 

представниками команд супроводу дітей з ООП, в результаті яких визначені 

рівні підтримки,  відповідно оновлені Протоколи визначення рівнів та 

Індивідуальні програми розвитку дітей з ООП, які знаходяться на 

інклюзивному навчанні.  

Фахівцями (консультантами) комунальної установи у період 2022 року було 

проведено з дітьми громади 46 корекційно-розвиткових заняття, 10 

комплексних оцінок розвитку дітей. Було проведено двом дітям 

психодіагностичні методики CASD, Leiter, WISC та надані попередні 

заключення фахівців ІРЦ, щодо розвитку дітей. 5 дітей отримають 

корекційно-розвиткові послуги в онлайн форматі. Корекційно-розвиткові 

послуги в форматі відео уроків, консультування щодо домашніх завдань та 

інших питань, було надано 33 дітям. 

Протягом 2022 року надано 435 консультації батькам  та  234 консультації 

педагогічним працівникам громади. Можемо зазначити, що основними 

темами консультацій були такі теми як: 

1. Особливості взаємодії з дитиною з ООП, що пережила складні 

психотравмуючі події. 

2. Надання роз’яснень і уточнень щодо комплексної оцінки розвитку 

дитини, заповнення документів (заяви та згоди) їх уточнення/ 

виправлення/ роз’яснення. 

3. Консультування/роз’яснення щодо отриманого Висновку на дитину, 

обговорення подальших дій.  



4. Обговорення особливостей надання КРЗ, домовленості про бажання їх 

отримувати та погодження формату, дати, часу зустрічей. 

5. Обговорення КРЗ: особливості, коректування, уточнення завдань та ін. 

Зворотній зв’язок Труднощі з адаптацією до нових умов та середовища. 

6. Як говорити з дитиною про війну, адаптація до нового оточення, зміна 

проживання. Вимушене переселення, проблеми з адаптацією 

Відсутність мотивації вчитись. Поради щодо стабілізації емоційного 

стану дитини. Посилення стереотипій, негативізм – рекомендації. 

7.  Поради, рекомендації до взаємодії з дітьми з ООП під час воєнного 

стану Надання емоційної підтримки та рекомендацій щодо взаємодії з 

дитиною. 

8. Стабілізація психоемоційного стану. Збільшилась тривожність і 

порушився сон, поради до взаємодії з дітьми: труднощі в адаптації, 

підвищена тривожність, деякий відкат раніше набутих навичок. 

Надмірна емоційна збудливість дитини, техніки для стабілізації. 

9. Проблеми з дистанційним навчанням для дітей. Постійно грають у ігри 

на телефоні- що робити? 

10.  Профілактика мовних порушень, стимуляція мовного розвитку в 

умовах сім'ї.  

11.  Логопедична ігрова діяльність вдома.  

12.  Розвиток графомоторних навичок. 

13.  Вправи для корекції постави в домашніх умовах. 

14.  Зорова гімнастика. 

15.  Важливість розвитку дрібної моторики. Пальчикова гімнастика.  

      Спостерігаючи за динамікою розвитку дітей з ООП, які навчаються в 

інклюзивних класах та отримують корекційно-розвиткові послуги, 

педагогічні працівники, батьки та фахівці ІРЦ дійшли висновку, що 

інклюзивна освіта позитивно впливає на розвиток дітей, дозволяє їм розкрити 

власний потенціал та сильні сторони.  



          Якщо у батьків (законних представників) виникають питання щодо 

розвитку дитини радимо своєчасно звертатись на консультацію до фахівців 

ІРЦ з метою раннього виявлення труднощів у розвитку дитини. Саме це є 

запорукою успішного навчання та виховання дитини. 

 

Додаток 2 

Послуги КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мішково-Погорілівської 

сільської ради 

№ 

з/п 

Послуги Термін 

виконання 

1. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами 

Постійно 

2. Психолого-педагогічний супровід батьків дітей з особливими освітніми 

потребами 

Постійно 

3. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх 

потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення 

рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних 

можливостей дитини; 

Постійно 

4. Участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в 

командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами. 

Постійно 

5. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на 

обліку в інклюзивно-ресурсному центрі. 

Постійно 

6. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з 

особливими освітніми потребами. 

Постійно 



7. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти, які забезпечують 

здобуття загальної середньої освіти, зпитань організаціїі нклюзивного 

навчання; 

Постійно 

8. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, загальної середньої, які забезпечують здобуття загальної 

середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з 

особливими освітніми потребами щодо особливостей організації 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

таким дітям; 

Постійно 

9. Надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з 

батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Постійно 

10. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та 

закладами освіти, в яких вони навчаються; 

Постійно 

11. Проведення комплексної оцінки та здійснення системного 

кваліфікованого супроводу осіб з ООП, які вимушено змінили місце 

проживання (перебування) та були зараховані в інклюзивні класи 

(групи) або здобувають освіту з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

Постійно 

12. Надання інформаційної підтримки батькам дітей з ООП щодо закладів, у 

яких дитина може продовжувати навчання та отримувати інші додаткові 

послуги. 

Постійно 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

№ 

з/п 

Статті витрат Залишок Використано 

1. Заробітна плата  7782,84 53318,16 

2. Заробітна плата з нарахуванням 

(техперсонал) 

 

0 16197,00 

2. Придбання матеріальних 

цінностей (КЕКВ 2210) 

0 360,00 

3. Оплата послуг (КЕКВ 2240) 1289,00 1085,0 

4. Видатки на відрядження (КЕКВ 

2250) 

0 0 

5. Водопостачання (КЕКВ 2272) 415,0 89,0 

6. Електроенергія (КЕКВ 2273) З984,0 2326,00 

7. Газ (КЕКВ 2274) 4820,95 3133,05 

 Всього: 18291,79* 76508,21 

 

*Залишок 18291,79 було повернуто у бюджет громади. 
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