Бережіть нас (дітей) такими, якими ми є,
І зробіть нас такими, якими ми маємо стати,
Нам важко зрозуміти вас, на те ми і діти,
Ви маєте розгадати нас, на те ви й дорослі
Ш. Амонашвілі

- Забезпечення права на освіту дітей зі складними вадами розвитку, з
порушенням слуху у поєднанні із ЗПР або РВ, з розладами
аутистичного спектру;
- Інтеграція
у
суспільство
шляхом
здійснення
комплексних
реабілітаційних заходів.

1. Створення умов для відновлення і зміцнення здоров’я дітей, спроможність
застосовувати компенсаторні можливості організму, активізувати наявні
фізіологічні резерви для вирішення проблем власного саморозвитку,
життєвої компетенції
2. Надання реабілітаційних послуг
згідно з індивідуальною програмою
реабілітації дитини-інваліда.
3. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та
реабілітації дітей зі складними вадами розвитку відповідно до особливостей
навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення.
4. Розробка і втілення в практику інноваційного змісту, форм та методик
навчально-виховного та реабілітаційного процесу.
5. Надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги сім’ям, в яких
виховуються діти з особливими потребами.

- постійний контингент – це учні спецшколи-інтернату та вихованці дошкільних
груп дошкільного відділення;
- змінний контингент - це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку
реабілітаційного
відділення,
які
отримують
психолого-педагогічну,
корекційно-компенсаторну,
медико-реабілітаційну,
консультативну
та
соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім’ї.

У дошкільному відділенні функціонує 4 групи

Групи для дітей з порушенням слуху з п’ятиденним перебуванням

Група для дітей з розладами аутистичного спектру з денним перебуванням

❶
❷
❸

❹
❺
❻

розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно-мотиваційної
і поведінкової сфери) та формування комунікативних навичок;
подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності;
удосконалення навичок спілкування на слухо-зоровій основі (використання
збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та
продукування мовлення;
посилення слухового компоненту в умовах слухо-зорового та вібраційного
сприймання мовлення;
індивідуальна корекція порушень розвитку засобами лікувальних та
інноваційних методик, здоров’язберігаючих технологій;
розвиток дрібної моторики та формування сенсорних відчутів

яке включає корекційно-педагогічну, психолого-педагогічну,
медичну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію

Педагогічна корекція є найважливішою складовою реабілітаційного
процесу. Корекційно-педагогічна робота займає центральне місце в
навчально-виховному процесі і покликана виконувати важливі завдання.

1. Ефективне використання залишків слуху.
2. Формування навичок сприймання мовленнєвих і немовленнєвих звуків на
слухо-зоровій основі.
3. Розвиток мовленнєвого дихання, голосу.
4. Формування артикуляційного укладу.
5. Формування навичок правильної вимови.
6. Уточнення лексико-граматичних навичок.
7. Формування зв’язного мовлення.
8. Нормалізація темпу, ритму, інтонації мовлення.
9. Вправи на розвиток дрібної моторики та сенсорних відчуттів.

це

пролонгований

процес, спрямований на розвиток
природного потенціалу дитини, зменшення дестабілізаційних
чинників та формування
адаптивних функцій з метою
забезпечення оптимального розвитку та здобуття якісної освіти
в умовах навчально-реабілітаційного центру

Створення соціальнопсихологічних умов в
освітньому просторі для
ефективного всебічного
розвитку дитини

Соціально-психологічна
допомога сім’ї у
вихованні дитини з
проблемами розвитку
Соціально-психологічний
супровід дитини

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами
використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну
фізкультуру.

Медична реабілітація передбачає лікувально-профілактичні заходи, корекцію
основної вади розвитку, терапію загальних нервово-психічних відхилень із
застосуванням медикаментозного і немедикаментозного лікування, а саме:
аудіометрія;
слухопротезування;
тубус-кварц;
УВЧ;
інгаляція;
ультразвук;
масаж;
фітотерапія;
ароматерапія;
арт-терапія.

Можна жить, а можна існувати.
Можна думать, можна повторять.
Та не можуть душу зігрівати
Ті, що не палають, не горять.
В.Симоненко

У закладі працюють 85 педагогів, з них:
77 - мають вищу освіту, в т.ч.
26 - дефектологічну
39 - вищу кваліфікаційну категорію
8 – педагогічне звання «методист»
13 – педагогічне звання «старший вчитель»
7 – педагогічне звання «старший вихователь»
3 – звання «заслужений»

– демократичний, динамічний директор, генератор ідей
– освічені, креативні заступники
– бездоганний професійний медичний персонал
– роботящі, залюблені у спорт вчителі фізкультури
– обізнані, ініціативні, професійно компетентні педагоги
– турботливий обслуговуючий персонал
– активні, цілеспрямовані практичний психолог та соціальний
педагог

