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Отримувачі послуг Центру реабілітації 
за 9 міс. 2020 року

сім'я

повна

неповна

Діти – 129
Молодь – 77
Батьки – 208
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Статистика району

особи з інвалідністю

молодь з інвалідністю до 35 

діти з інвалідністю до 18 

молодь з інвалідністю

дітей з інвалідністю

В районі проживають
На обліку в Центрі



З листопада 2018 року Центр працює за Загальною 
програмою Центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
Дарницького району м. Києва, рекомендованою кафедрою 
соціальної роботи Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  та затвердженою Київським міським центром 
соціальних служб сімей, дітей та молоді



Командний підхід
в роботі спеціалістів

• Цілі – колектив об'єднує одна мета, спрямована на 
здійснення місії нашого Центру

• Розподілення ролей - ролі та завдання чітко розподіллено й 
доведено серед учасників команди.

• Обов’язки та правила - обов’язки щодо професійної взаємодії та 
трудових процесів прописані у вигляді посадових інструкцій (правил),  
та в Положенні про мультидисциплінарну команду 

• Діяльність - кожен член команди вносить свою частку у вирішення 
завдань

• Відповідальність і довіра - наявні довіра та колективна 
відповідальність за результати роботи перед третьою стороною 
(клієнти)



Взаємодія фахівців центру міждисциплінарної 
команди згідно індивідуальному плану реабілітації 

Первинна зустріч (знайомство, 
прийом документів і т. ін.)

Діагностика (Leiter3, 
РЕР-3, АDOS)

Зустріч 
міждисциплінарної 
команда фахівців 
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реабілітолог
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залучені фахівці, 
дод. ресурси 

(громад.орг.,соц.-
культ. заходи)



ПОЛОЖЕННЯ
Про міждисциплінарну команду 

психолого-педагогічного супроводу 
дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями
• Положення про міждисциплінарну команду психолого-педагогічного

супроводу (далі - Команда) дітей та молоді з функціональними
обмеженнями в ЦСПРДМФО визначає обсяг та порядок надання
психолого-педагогічних та корекційно-розвивальних послуг дітям та
молоді з ф/о в процесі реабілітації, розгляд суперечливих питань .

• Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з
організації реабілітаційного процесу та розвитку особи, на підставі
індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю,
програмою розвитку за індивідуальним планом реабілітації.

• Психолого-педагогічний супровід включає в себе надання психолого-
педагогічних, фізично-реабілітаційних та корекційно-розвивальних
послуг.



• Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з 
організації освітнього процесу та розвитку особи з 
функціональними обмеженнями, що передбачені індивідуальним 
планом реабілітації та надаються працівниками закладу та 
залученими фахівцями.

• Корекційно-розвиткові послуги - це 
комплексна система заходів супроводження                                            
особи з функціональними обмеженнями                                    у 
процесі реабілітації, що спрямовані 
на корекцію порушень шляхом розвитку 
особистості, її пізнавальної діяльності,                                        
емоційно-вольової сфери та мовлення.



Головна особливість міждисциплінарного 
підходу 

• особу з ф/о і її проблеми вивчають різні спеціалісти,

• вони приймають участь в спільному обговоренні цих проблем та
розробці спільної програми реабілітації (абілітації) дітей та молоді з
ф/о.

• Міждисциплінарна команда супроводу дітей та молоді з ф/о
створюється наказом керівника ЦСПРДМФО та підпорядковується
керівнику закладу

• Міждисциплінарна команда супроводу дітей та молоді з ф/о
співпрацює з ГО «Інклюзивно-ресурсний центр «Маленький принц»»
та викладачами –науковцями кафедри спеціальної психології ,
корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського
Університету ім. Бориса Грінченка, що здійснює методичну підтримку її
діяльності



Для вирішення питань в розпорядженні команди :
● Кімната сенсорно-інтегративної терапії, де діти  мають змогу 

отримувати якісну соціальну послугу з фізичної реабілітації та 
сенсорно-інтегративної терапії. 

● Така діяльність дає змогу гармонізувати психофізіологічний стан, 
підвищити  адаптивні можливості для створення 
передумов освітньої діяльності;

● Кабінет психолога для індивідуальних та сімейних                       
консультацій;

● Кімната з арт-терапії, для розвитку творчих, 
комунікативних здібностей,  світогляду дитини, її 
валеологічних знань; 

● Тренажерна зала, для проведення ОФК та ЛФК;
● Кімната для лікувально-оздоровчого масажу; 
● Кімната для фахівців.



Функції учасників Команди супроводу
Учасники Функції

Адміністрація закладу

(Директорка

Адміністратор черговий)

- організація роботи Команди супроводу;

- формування складу Команди супроводу;

- призначення відповідальної особи по координації розробки індивідуальної

програми реабілітації;

- затвердження індивідуальної програми реабілітації

- контроль виконання висновку діагностики;

- залучення фахівців (за потребою) для надання психолого-педагогічних послуг

дітям та молоді з ф/о;

- оцінка діяльності спеціалістів, залучених до реалізації індивідуальної

програми реабілітації;

- залучення батьків (законних представників) до розробки індивідуальної

програми реабілітації;

- моніторинг виконання індивідуальної програми реабілітації;

- контроль за виконанням завдань Команди супроводу.

Практичний психолог - психологічний супровід дитини /молоді з ф/о;

- надання рекомендацій, консультацій працівникам закладу у роботі з дитиною

/молодою особою з ф/о;

- проведення консультацій з батьками дитини;

- сприяння формуванню психологічної готовності в учасників реабілітаційного

процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною /молодою

особою з ф/о;

- підготовка звіту про результати надання психологічних послуг дитині із

зазначенням динаміки її розвитку.



Соціальний педагог , 

вихователь соціальний по 

роботі з дітьми та молоддю з 

ф/о

- виявлення соціальних питань, які потребують негайного вирішення, при потребі,

направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;

- вивчення соціальних запитів родини;

- планування і реалізація завдань соціалізації, адаптації їх у новому колективі і

соціальному середовищі, надання допомоги дітям і сім’ям, що потребують

посиленої педагогічної уваги;

- проведення індивідуальної роботи з дітьми /молоддю з ф/о, залучення їх до

роботи в додаткових програмах та майстер-класах

- надання рекомендацій учасникам реабілітаційного процесу щодо шляхів

ефективної інтеграції дитини/молодої особи з ф/о в колектив однолітків,

формування позитивного мікроклімату в колективі;

- захист прав дітей /молоді з ф/о, за відповідним дорученням представлення

їхніх інтересів у правоохоронних і судових органах та інших організаціях;

Вчитель–реабілітолог,, логопед,  

масажист, фахівці ГО

- надання корекційно-розвиваючих послуг дитині /молодій особі з ф/о, згідно з

індивідуальної програми реабілітації;

- оцінка розвитку дитини згідно нозології з метою вивчення її потенційних

можливостей та потреб;

- надання рекомендацій спеціалістам щодо технології направлених на досягнення

кінцевих цілей реабілітації, визначених в індивідуальній програмі реабілітації;

- підготовка звіту про результати надання корекційно-розвиваючих послуг дитині з

зазначенням динаміки її розвитку, згідно з індивідуальної програми реабілітації.



Соціокультурні заходи. 
Оздоровлення



● Супровід при працевлаштуванні

людей з інвалідністю

Столярна 
справа

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Перспектива



Декоративно-господарські                Сувенірні вироби
вироби



ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями Дарницького району

м.Києва

Київ - 2020


