


Інклюзивно-ресурсний центр 

по Комунарському району

міста Запоріжжя департаменту освіти і 
науки

Запорізької міської ради розпочав свою 
діяльність  1 березня 2018 року, з метою 
забезпечення права дітей з ООП віком 

від 2 до 18 років на здобуття дошкільної 
та загальної середньої освіти.

Наша адреса:                                                    Графік роботи ІРЦ

м. Запоріжжя,                                                   

просп. 40-річчя Перемоги, 27                       пн-чт.      8.00-17.00

телефон (061) 2709634 пт.           8.00-15.45

(на базі ЗОШ №97)                                       перерва 12.00-12.45                                

Електрона пошта: krpmpk@ukr.net

Facebook: https://m.facebook.com/irc.zp.komunar

Загальні відомості про ІРЦ

mailto:krpmpk@ukr.net
https://m.facebook.com/irc.zp.komunar


Автоматизована система ІРЦ

Для своєчасного проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки

розвитку дитини, щоб оформити згоду та заяву в он-лайн режимі на платформі АС

ІРЦ пропонуємо батькам (законним представникам) перейти на портал ІРЦ:

http://ircenter.gov.ua/

В даному посиланні надається інструкція покрокового заповнення. Зверніть

увагу, що в п.5 обираємо з переліку: ІРЦ по Комунарському району.

https://nus.org.ua/articles/portal-inklyuzyvnoyi-osvity-yak-batkam-podaty-zayavu-do-

irts-onlajn-i-ne-tilky-karta-irts-2

http://ircenter.gov.ua/
https://nus.org.ua/articles/portal-inklyuzyvnoyi-osvity-yak-batkam-podaty-zayavu-do-irts-onlajn-i-ne-tilky-karta-irts-2/


КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фахівці ІРЦ:

- вчителі-логопеди;

- вчителі-дефектологи;

-практичні психологи;

-вчитель-реабілітолог.

-фахівці ІРЦ постійно підвищують професійний рівень  шляхом 

вебінарів, онлайн курсів, майстер-класів та конференцій; 

-є коучами, членами обласних, міських та районних заходів;

-практичні психологи  пройшли інтенсив та отримали 

сертифікати по роботі з комплектом діагностичних методик для 

ІРЦ (Leiter-3, WISC-IV, Conners-3, PEP-3, CASD).



Пріоритетні  завдання ІРЦ

проведення 
корекційно-

розвиткових занять із 
дітьми з особливими 
освітніми потребами

надання консультацій 

батькам дітей з особливими 

освітніми потребами з 

питань соціалізації та 

адаптації у соціум

проведення 
комплексної оцінки 
з метою визначення 
особливих освітніх 

потреб дитини

надання психолого-педагогічної 
допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами, які 
навчаються у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних 

закладах (не відвідують 
навчальні заклади)

надання консультацій,  
методичної допомоги та 

взаємодія з педагогічними 
працівниками дошкільних, 

загальноосвітніх та 
професійно-технічних 

навчальних закладів з питань 
організації інклюзивного 

навчання.



Проведення корекційно-розвиткових занять 

із дітьми з ООП



Психолого-педагогічна допомога дітям з ООП 

здійснюється за наступними напрямками

- з розладами аутистичного спектру;

- з порушенням зору;

- з порушенням слуху;

- з порушенням опорно-рухового апарату;

- з тяжкими порушеннями мовлення;

- з затримкою психічного розвитку;

- з порушеннями інтелектуального розвитку.

Робота з дітьми:



Тісна співпраця

ІРЦ по 

Комунарсько

му району

ЗНУ
Запорізька 

політехніка 

ХНА

ЦПРПП

ІРЦ м. 

Запоріжжя 

та області

ГО 

“Флоренс”

КУ ЗОСБД 

“Сонечко”

ЗОР

ТВО

Дитяча 

лікарня №1

ЗЗСО

ЗДО

ЗОІППО



Ознайомча 

практика 

студентів 2 курсу 

Запорізька 

політехніка 

факультет 

“Спеціальна 

освіта”.

Методичне 

об’єднаннях 

вчителів-логопедів, 

практичних 

психологів 

Комунарського 

району.

Проведення 

майстер-класів 

для закладів 

освіти району, 

батьків.

Онлайн – консультації з 

працівниками закладів освіти.

Просвітницька діяльність



Співпраця з батьками дітей з ООП

Проведення  заходів для дітей та їх 

батьків (законних представників), які 

відвідують корекційно-розвиткові 

заняття в ІРЦ.

Онлайн консультації під час 

карантину. Проведення занять в 

онлайн мережах.

- «Новорічний колаж»;

- «Новорічна казка» для малят.



Другий районний фестиваль 

“Інклюзивний світ розвитку”

У заході взяли 

участь 32 заклади 

освіти 

Комунарського 

району;

На розгляд журі 

було представлено 

50 робіт у різних 

номінаціях.



ІНКЛЮЗІЯ – це про 

любов. Про любов до 

дітей. Про любов і 

підтримку один до 

одного.  


