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Категорія дітей:
Вік: від 1,5 до 4 років

 з обтяженим анамнезом (з ризиком

виникнення порушень розвитку);

з порушеннями психомоторного

розвитку;

з  генетичними порушеннями (синдром

Дауна);

з сенсорними порушеннями: слуху, 

зору;

з тяжкими порушеннями мовлення; 

порушеннями аутистичного спектру;

з комплексними порушеннями

розвитку.



КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ



Послуги корекційно-

розвиткового відділення:
• Психолого-педагогічне вивчення дітей;

• Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з 

сурдопедагогом;

• Індивідуальні та підгрупові заняття з:                                                        

-дефектологом;

- логопедом;

- психологом;

• Підвищення психологічної компетентності

батьків з питань індивідуальних особливостей

дітей всіх категорій; 



Наочність для батьків



Інклюзивно-ресурсний 

центр

 Інклюзивно-ресурсний центр;

 Центр практичної психології та 

соціальної роботи;

 Відділення раннього втручання.





Команда РВ Центру «Сузір'я»

 Практичний психолог;

 Коррекційний педагог;

 Логопед;

 Лікар-педиатр



Створення розвивального

середовища







Благодійна допомога

ЮНІСЕФ:



Первинна оцінка

потреб 

Первиний запит

Звернення

батьків

Обговорення

первинної оцінки

Вибір команди та 

координатора

Поглиблена оцінка

Обговорення результатів

поглибленої оцінки

Складання та узгодження

індивідуальної програми

Зустіч з батьками. Обговорення результатів оцінки. 

Формулювання та узгодження функціонального запиту

Реалізація програми

Періодична оцінка

эфективності програми

ВИХІД

ВХІД







НАВИЧКИ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬ 

ФАХІВЦІ РВ

 РУХОВІ (дотягуватися і брати 
іграшки, повертатися, повзати, 
ходити); 

 КОГНІТИВНІ (думати, вирішувати 
поставлені завдання); 

 КОМУНІКАТИВНІ (слухати звернену 
мову, розуміти, розмовляти);

 СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНІ (грати, 
взаємодіяти з іншими людьми, 
виявляти почуття); 

 НАВИЧКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ 
(їсти, одягатися, митися)



Сімейно-центрований підхід –

один з принципів РВ тому що:

 Сім’я є основним середовищем 

життя дитини;

 Позиція батьків визначає 

можливість застосування тих або 

інших втручань;

 «Неповносправність» дитини не має 

зробити сім’ю «неповносправною»



БАТЬКІВСЬКЕ 

КОЛО







ВЧАСНО – РВ розпочинається с самого раннього віку (від 0 до 4

років), попереджає виникнення порушень в розвитку. Допомагає

дітям з порушеннями в розвитку будь-якого ступеню тяжкості

досягти максимальних результатів.

ВДОМА – Послуга РВ територіально доступна, команда може

приходити на домашні візити

ВІДПОВІДАЛЬНО – батьки та фахівці працюють однією командою,

розділяючи відповідальність на всіх етапах роботи

ВЛУЧНО – РВ працює над подоланням конкретних проблем, які

заважають дитині включатися в життя сім'ї і суспільства та

актуальні для сім'ї на даний момент

ВЕСЕЛО – РВ враховує маленький вік дитини та будує розвиваючі

програми так, щоб дитина отримувала задоволення від занять та

була мотивована у своїх активностях

ВАЛІДНО – РВ науково доведений у світі метод надання ранньої

допомоги дітям та сім'ям

ВПЕВНЕНО – РВ це гарний старт, щоб впевнено крокувати в

майбутнє




