
Яблунівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади Косівського району  

Івано-Франківської області Метою  нашої  діяльності  є  

надання психолого-

педагогічної  допомоги         

дітям з особливо освітніми 

потребами та їхнім сім’ям, 

забезпечення права дітей з 

особливими освітніми          

потребами на здобуття    

освіти 

Наші  кваліфіковані            

спеціалісти нададуть фахову 

комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку 

дитини та забезпечать       

системне кваліфіковане        

супроводження 

Ми працюємо для Вас! 

Двері нашого центру відкриті для Вас 
і Ваших дітей  

з понеділка до п'ятниці  
З 08.00 до 17.00 

Усі послуги безкоштовні! 
 

Наша адреса:  

Івано -Франківська обл. ,  

Косівський р -н,  

с.м.т.  Яблунів вул.  Лісова,5  

(Приміщення Яблунівської лікарні,  б іля 

входу в  приймальний покій)  

Ел.пошта: yab lunivir s@gmai l .com   

телефон для довідки: +380673421097  

Долучайтесь до руху в напрямі 

інклюзивного навчання з нами 

Наша допомога є адресною і  

завжди орієнтована на                           
потреби дитини! 



• Емоційні та поведінкові порушення; 

• Розлади мови та спілкування; 

• Труднощі у навчанні; 

• Затримка/обмеження  можливостей   інте-

лектуального розвитку; 

• Фізичні порушення; 

• Порушення зору; 

• Порушення слуху. 

Завдання ІРЦ: 
 

Діти з особливими освітніми 

потребами 
(за класифікацією ЮНЕСКО) : 

Здійснити комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

Встановити наявність у дитини особливих 

освітніх потреб 

Розробити рекомендації щодо організації 

інклюзивного навчання 

Забезпечити надання психолого-педагогічної  

допомоги  дитині 

Надати  методичну  допомогу  педагогічним  

працівникам та батькам дітей 

Забезпечити  системний  кваліфікований       

супровід дітей  

Допомагаючи долати бар’єри тим, кому важко зробити це наодинці, ми робимо світ доступним для всіх! 

Комплексна психолого-педагогічна оцінка  

розвитку дитини проводиться фахівцями цен-
тру за такими напрямами: 

• Оцінка фізичного розвитку дитини; 

• Оцінка мовленнєвого розвитку дитини; 

• Оцінка когнітивної сфери дитини; 

• Оцінка емоційно-вольової сфери дитини; 

• Оцінка навчальної діяльності дитини 

Для проведення комплексної оцінки батькам 

необхідно надати документи: 

• Документ, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) 

або законних представників; заява; згода; 

• Свідоцтво про народження дитини (оригінал, ксерокопія); 

• Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю 

(у разі інвалідності); 

• Форма первинної облікової документації № 112/О, витяг з 

історії розвитку дитини, затвердженої  МОЗ, у разі потреби 

— довідка від психіатра; 

• Психолого-педагогічна характеристика закладу освіти, 

який відвідує дитина. 

Організація проведення 

 комплексної оцінки: 

• Участь батьків (одного з батьків) або закон-
них представників дитини в проведенні ком-
плексної оцінки є обов'язковою. 

• Під час первинного прийому батьків встано-
влюється час та дата проведення комплекс-
ної оцінки. 

• Комплексна оцінка проводиться протягом 10 
робочих днів з підготовкою  відповідного 
висновку  не пізніше ніж протягом місяця з 
моменту подання письмової заяви батьків. 

• Комплексна оцінка  проводитися перед зара-
хуванням дитини з ООП до закладу дошкіль-
ної або загальної середньої освіти.  

• Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ 
проводиться у разі переходу дитини з ООП 
до іншого закладу освіти,  надання рекомен-
дацій команді психолого-педагогічного су-
проводу у ЗЗСО та ЗДО, психолого-
педагогічної комісії СЗЗСО щодо наявності 
успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною 
освітньої програми. 

• Результати комплексної оцінки оформлю-
ються в електронному вигляді, зберігаються 
в інклюзивно-ресурсному центрі та надають-
ся батькам за письмовим зверненням. 

• Інформація про результати комплексної оці-
нки є конфіденційною.  


