
  
       
 

Школа І-ІІІ ступенів  № 168  
м. Києва 

 
 
        Є учні   

     з особливими 
освітніми потребами 
 
 
         11 рік  
      впроваджено    
інклюзивну освіту 

  Команда педагогів 
  
ЗНАЄ                  УМІЄ 
 
як працювати з дітьми 
 
 
ХОЧЕ РОЗВИВАТИСЯ   



         НАЗВА ПРОЕКТУ 
 

 Оздоровчо-розвиваючий комплекс  
для дітей   

з особливими освітніми 
потребами 

 в  школі  І-ІІІ  ступенів №168  
м. Києва  



ЧОМУ    ЦЕ    ПОТРІБНО ? 
 
 

        є                                              БУДЕ                   
   Дорого                                       Безкоштовно    
            
   Відрив                                          Без відриву 
від навчання  
 
  Проблеми виявляються       Профілактика постійна 
під час профілактичних  
        медоглядів 
 
  Послуги короткочасні         Послуги постійні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



      
 
 
 

  

       Якісні реабілітаційні послуги  
    учням з особливостями розвитку  

     Облаштування 
оздоровчо-      
        розвиваючого               
             комплексу  

 Створити сучасну, 
корекційну, 

повноцінну, 
постійну 

реабілітаційну базу. 
 

 Розробити 
програми корекції 

та реабілітації  
для  учнів з ДЦП. 

 
 Досягти значних 

позитивних змін у 
зміцненні фізичного 
стану учнів з ДЦП і 
«умовно здорових».  

 



ОПИС  ПРОЕКТУ 
     Оздоровчо - розвиваючий комплекс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        розробляється та проводиться  
                                      відповідно до міжнародних вимог 
                                                протоколу S.O.A.P 

 

 Соціалізація     
       дітей з      
інвалідністю 

      Системна  
індивідуалізована     
       фізична  
   реабілітація  Психоемоційне   

розвантаження 



Програма    реалізації    проекту 
  І етап      Підготовка приміщень оздоровчо-   

                    розвиваючого комплексу. 
• Термін здійснення: з 01.03.2017 р.  по 01.04.2017 р. 
 
• ІІ етап     Визначення обсягів послуг на кожну   
                    дитину інклюзивного класу. 
• Термін здійснення: з 01.06.2017 р.  по 01.10.2017 р. 

 
 ІІІ етап        Надання додаткових корекційно-  
                         реабілітаційних послуг. 
• Термін здійснення: з 01.10. 2017р.  по 01.09.2018 р 
 
• ІV етап       Аналіз результатів проекту. 
• Термін здійснення: з 01.10. 2018 р. по 01.03. 2019 р. 
 

 



  
Орієнтований   кошторис   проекту 

 № Стаття витрат Сума витрат, грн. 
1 Жим вгору InterAtletikGym 

ST127  
30170 

2 Разгинач стегна  
InterAtletikGym ST107  

22140 

3 Разгинач спини Xline X135  25430 

4 Т-подібна  тяга INTER 
ATLETIKA GYM ST/BT204 

7100 

5 Батут з сіткою  EnergyFIT 
GB10103-10FT Ø305 зі 
щитом  

6361 

6 Балансуюча напівсфера 
LiveUp Bosu Ball  

3518 

7 Твістер комбінований 
INTER ATLETIKA GYM 
ST/BT317  

5100 

8 Обважнювачі-манжети для 
рук та ніг Zelart Sport 1,5 кг  

137 

  Усього                99956 грн. 

Для дітей  зі 
спастичною формою 

тетрапатезу 

               Для атонічно-
астатичної    форми ДЦП 

З метою відпрацювання 
відчуття рівноваги та 
центру ваги тіла 

Для збільшення 
навантаження на м'язи 



Робочий план проекту         Очікувані результати 
• Обладнання приміщень 

тренажерами. 

• Розробка індивідуальних 
протоколів фізичної 
реабілітації  S.O.A.P. 

(відповідно до рекомендацій, які вказані в 
ІПР, за даними реабілітаційно-педагогічного 
обстеження дитини). 

• Проведення корекційно-
реабілітаційної роботи 
індивідуально, в малих групах, в 
інклюзивних класах, із залученням 
“умовно” здорових дітей та дітей. 

• Обмін досвідом з 
фахівцями 
мультидисциплінарної 
команди. 

 
 

 

Створити  постійну навчально-
реабілітаційну базу. 

Підвищити здатність дітей з 
інвалідністю до пересування, 

самообслуговування, соціалізації, 
підготувати дітей до дорослого життя. 
 Досягти значних позитивних змін 
у зміцненні фізичного та 
психоемоційного стану школярів із 
особливими освітніми потребами та їх 
“практично здорових” однолітків.  

Поділитись досвідом  
із школами, які впроваджують 
інклюзію 



Можливості подальшої реалізації 
проекту 

  *                  Розробка і впровадження  
                на базі оздоровчо-розвиваючого комплексу                  
             корекційно-реабілітаційної роботи  
       із школярами, що мають  інвалідність.    
 *                                   Створення  
              мультидисциплінарного кейсу              
    (робота із школярами з особливими освітніми потребами). 
 
 *                           Залучення школярів  
           до науково-практичної діяльності  старших класів  
        з метою їх подальшої профорієнтації. 
     



 
Соціально-економічний ефект 

 
    СОЦІАЛІЗАЦІЯ  ДІТЕЙ   
      та покращення  їх фізичного  
      та психо-емоційного стану. 
 
    САМОСТІЙНІСТЬ  дитини. 
 
   ІНТЕГРАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВО  
  з усвідомленням  своєї  значущості . 
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