
Психологи застосовують методики, які дають 
можливість виявити сильні та слабкі сторони у 
розвитку дітей від двох до вісімнадцяти років, 

визначити шляхи корекції та 
розвитку для кожної окремої 
дитини. Методики WISC-IV, 
LEITER-3, CONNERS-3, PEP
-3, CASD – це адаптований 
діагностичний інструмента-
рій, який застосовується пси-
хологами багатьох країн сві-
ту.   

В  залі лікувальної фізкультури встановлено  ро-
звивально - корекційне обладнання, що сприяє 

фізичному розвитку дитини 
та дає можливість проводити 
корекційну роботу.  Вчитель 
- реабілітолог в ігровій формі 
працює з дітьми по корекції 
постави, зміцненню  
м`язового корсету, відпрацю-
ванню навички ходьби, бігу, 
метання тощо.   
 
Заняття на балансуючій дош-
ці Белгау впливають на мо-

жочкову зону мозку, яка відповідає за всі психіч-
ні процеси, що сприяє розвит-
ку просторового уявлення, 
координації, покращує конце-
нтрацію уваги та пам’яті, фор-
мується відчуття рівноваги. 
Інтерактивні та розвиваючі 
пристрої для занять з дітьми. 

Використовуються для корекційно-лікувальних 
та навчально-розвивальних 
цілей. Фахівець обирає та 
компонує програму в залеж-
ності від цілей та завдань 
розвитку, які стоять перед  
конкретною дитиною. 
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Наші фахівці -  творчі, чуйні, з 
багатою життєвою енергією, добро-
зичливі та толерантні до кожного 
відвідувача. Своєчасно надані реко-
мендації батькам, педагогам дають 
можливість дитині знайти вірний 
шлях в освіті, прокласти маршрут до 
успішного та цікавого життя.  
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Інклюзивно-ресурсний центр №2 – 

команда однодумців: вчителів-
логопедів, дефектологів, реабілітологів, 
практичних психологів, які володіють 
сучасними технологіями, методиками 
та мають багаторічний досвід роботи з 
дітьми. Вони завжди знаходять рішення 
складних ситуацій в інтересах дитини.        

 Перший успіх, а потім безліч пе-
ремог окрилюють дитину і сприяють 
формуванню  бажання  досягнути хоро-
ших результатів. Спеціалісти  працю-
ють за  принципом - допомогти дитині 
розкритися, вселити в неї впевненість, 
дати відчути свою самоцінність в освіт-
ній та соціальній діяльності. 

Робота фахівців буде успішною при  
тісному  контакті  з батьками. Саме за-
цікавленість батьків  забезпечує закріп-

лення  та по-
дальший ро-
звиток набу-
тих  нави-
чок, над яки-
ми працю-
ють  фахівці  
в ІРЦ.  
 

Форма про-
ведення за-

нять – індивідуальна та в малих гру-
пах. 

Метою роботи вчителя - реабілітолога  

у закладі є : 

комплексний вплив  на моторну сферу та фізич-
ний розвиток дітей;  

 розвиток, підтримка  та відновлення втрачених  
або послаблених рухових функцій; 

формування правильних рухових стереотипів на 
всіх етапах розвитку дитини; 

пригнічення впливу патологічних процесів та но-
рмалізацію м'язового тонусу; 

надання знань  батькам,  щодо створення  відпо-
відних умов для фізичного розвитку дитини в 
домашньому середовищі; 

просвіта дорослого населення з питань  правиль-
ного фізичного виховання дітей,  зміцнення 
та  загартування їх, підвищення  резистентно-
сті до впливу негативних факторів навколиш-
нього середовища. 

Метою роботи вчителя - логопеда 

у закладі є : 
-  розробка  оптимальної педагогічної стратегії та 
проектування шляхів      корекційної роботи з  
дитиною із мовленнєвими порушеннями; 
- корекція  мовленнєвих порушень  та  комуніка-
ції  у дітей; 
- розвиток  мовлення та пізнавальної діяльності; 
- профілактика виникнення недоліків у розвитку 
мовлення дітей; 
- просвіта дорослого населення з питань ство-

рення  сприятливих  умови для продуктивного 

засвоєння дітьми відповідних знань, навичок та 

вмінь  з урахуванням виду мовленнєвого пору-

шення, вікових та індивідуальних психо-

фізіологічних особливостей. 

Метою роботи практичного психолога  
 у закладі є : 

корекція розвитку пізнавальної та емоційно-
вольової сфери у дітей; 

сприяння соціальній  адаптації дітей; 

динамічний розвиток дітей із урахуванням пси-

хофізіологічних вікових особливостей дити-

ни; 
надання знань  батькам,  щодо створення  відпо-

відних умов для розвитку інтелектуальної, 
емоційної та вольової сфер  дитини в дома-
шньому середовищі; 

 просвіта дорослого населення з питань ство-
рення  сприятливих  умов для соціалізації 
дітей та розвитку емоційного інтелекту. 
 

Метою роботи вчителя-дефектолога   
у закладі є : 

- заповнення  недоліків загальних знань 
дитини відповідно віку; 

 - розвиток логіко- математичних здібно-
стей; 

 - розвиток розуміння зверненого мовлен-
ня; 

-розвиток психічних процесів  та інте-
лектуальних здібностей; 

-розвиток та вдосконалення моторних 
функцій; 

-навчання елементам грамоти, письма, 
рахунку відповідно віку дитини; 

              - просвіта дорослого населення з 
питань створення  сприятливих  умов 
для ро- зширення кругозору дітей та 
ознайомлення їх  із предметами та яви-
щами навколишнього  світу відповідно 
віку. 


