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Інклюзія - процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це 

політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. 

 

Соціально-психологічний супровід дітей з особливостями психофізичного 

розвитку  розглядається як цілісна діяльність, командна взаємодія (педагогів, 

асистентів педагога, батьків, практичного психолога, соціального педагога, логопеда, 

медпрацівників та інших фахівців), що поєднує такі взаємопов&apos;язані 

компоненти:  

 

Психологічний супровід здійснюється з метою створення в освітньому закладі умов 

для максимально успішного в даній ситуації особистісного розвитку, навчання, 

адаптації і соціалізації учнів. 



 Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна 

співпраця педагогів, відповідних фахівців, батьків та учнів. 

Усі спеціалісти з проблем розвитку дітей є важливими помічниками та 

партнерами педагогів. 

 У закладі освти  створена своєрідна мережа підтримки. 

Всі працівники та адміністрація, всі, хто працює з дитиною з 

особливими освітніми потребами,  допомагають один одному, 

обмінюються знаннями, намагаються максимально 

використовувати місцеві ресурси для досягнення головної мети – 

реалізації дитиною її потенційних можливостей та підготовки її до 

незалежного життя 

 Команда – це група людей, у яких є спільна мета, які співпрацюють, 

щоб досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягти самотужки. 

 



Учні пільгового контингенту 
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Індивідуальна картка 







Малюнок родини 

Автопортрет 

Кактус 



Психолог для 

учнівського 

колективу 



Заняття з елементами казкотрерапії 





Психолог для 

педагогів 



Зустрічі з 

друзями 



Індивідуальна робота 
 з учнями 
 у мережі Вайбер  



«BIBLIO - ART майстерня».                   



ФЛЕШ-МОБ                   ФЕСТИВАЛЬ  

                              «На крилах натхнення» 



«Рекреаційні ігри» 

для людей з 

особливими 

потребами  

 



Наші досягнення 



«Молода людина року 2020»  переможці 
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