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І. Вступ 

Сучасне життя характеризується стрімким переходом на новий етап розвитку – 

постіндустріальне або інформаційне суспільство, що зумовлює необхідність 

перебудови системи освіти і системи спеціальної освіти в тому числі, та 

переосмислення, як і чому вчити, зокрема дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку із порушеннями мовлення, - і зміщенням акцентів у розвитку особистості 

виконавця на розвиток активної особистості. (Слайд 2) Мовлення – явище соціальне і 

служить засобом спілкування людей одне з одним. Це все зрозуміло, якщо мовлення 

розвивається нормально, природнім шляхом. Проте, ми помічаємо, що останнім 

часом все більше з’являється дітей із різними мовленнєвими порушеннями, які при 

недостатній увазі зі сторони батьків і педагогів до цих проблем, негативно 

впливають як на розвиток особистості, так і на рівень комунікації і соціалізації 

дитини. 

Аналіз наукової літератури по проблемах мовленнєвих патологій, їх етіології і 

соціальної адаптації дітей з тяжкими порушеннями мовлення свідчать про те, що стан 

розвитку дітей в сучасній Україні викликає певну занепокоєність в суспільстві. (Слайд 

3.)За результатами досліджень співробітників Інституту вікової  фізіології виявлено 

значні проблеми при переході дітей із дошкільних закладів в початкову школу: 80-

90% дітей мають відхилення в фізичному розвитку, біля 60% дітей мають різні 

мовленнєві порушення, в розвитку моторики відчувають проблеми близько 25%, 

більше 70% дітей мають несформованість інтегративних функцій (зорово-моторних, 

слухо-моторних, сенсомоторних координацій). По всіх прогнозах статистика в нашій 

країні в цьому напрямі на краще не зміниться. Одним із найболючіших питань стає 

питання поширення порушень писемного мовлення (дислексія, дисграфія). 

Проведені дослідження про рівень грамотності читання і письма школярів у світі по 

методиці PISA по справжньому насторожують. (Слайд 4.)  Компетентність із 

читання. Середній бал українських учнів із читання – 466 балів (у країни-лідера – 555, 

у середньому в країнах OECD – 487). 

74% українських учнів досягнули другого рівня сформованості читацької 

компетентності (у країнах OECD – 77%) – тобто 26% українських 15-річних учнів не 

мають базового рівня в читанні (у країнах OECD – 23%). 

Водночас, 5-6 рівня досягнули лише 3% (у країнах OECD – 9%). 



Все це свідчить про значимість проблеми дисграфії і дислексії в сучасному 

освітньому просторі. Це явище далеко не випадкове. Причини його слід шукати в 

дошкільному, а може навіть і в більш ранньому віці. Саме в дошкільному віці 

дорослим слід  «бити на сполох», тобто своєчасно звернутись до фахівців 

найближчого ІРЦ, щоб провести комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, визначити особливі освітні потреби та подальшу освітню програму і шляхи та 

засоби корекції порушень, а не чекати, довіряючись міфам про те, що дитина згодом 

сама виговориться, тобто самостійно оволодіє усним звуковим, а згодом писемним 

мовленням. 

(Слайд 5) Мета семінару – висвітлити важливість профілактики виникнення 

порушень писемного мовлення в початкових класах і виявлення дітей, які вже мають 

такі порушення з метою надання їм відповідної психолого-педагогічної допомоги і 

усунення цих розладів розвитку, та поділитись досвідом роботи із дітьми, в яких 

спостерігаються порушення писемного мовлення (читання і письма).  

Більшість  мовленнєвих  порушень  усувається  в  дошкільному  та молодшому  

шкільному  віці. Водночас, трапляються випадки, коли і в середніх та старших класах ці 

розлади не подолані. Проблема корекції мовлення таких дітей є найбільш актуальною, тому 

що мовлення – це засіб спілкування, основний системоутворювальний фактор процесу 

пізнання.  (Слайд 6.) Тому формування  мовленнєвих  умінь і навичок, набуття мовної  і 

мовленнєвої компетенції під час засвоєння рідної мови – це головні завдання дошкільної  і 

початкової освіти.  

Особливу групу серед дітей з порушеннями мовлення складають діти з розладами 

процесів читання і письма. (Опитування про розуміння проблем читання і проблем 

письма написати на ватманах) 

 (Слайд 7.) Читання, як вид діяльності визначають двояко:                                                                                              

а) Це процес декодування графічної моделі слова в усну форму; 

б) Це процес розуміння письмових повідомлень. 

(Слайд 8.) Декодування при навчанні аналітико-синтетичним методом на початковому 

етапі оволодіння читанням включає в себе кілька операцій: визначення букво-звукових 

відповідностей, злиття складів, відновлення звукового образу цілого слова. За даними 

науковців можна зробити висновок, що декодування і розуміння прочитаного відносно 

незалежні навички. Розуміння тексту слабо співвідноситься із технікою читання. 



(Слайд 9.) Труднощі сприйняття тексту (дислексія) характеризуються як 

нездатність сприймати друкований чи рукописний текст і трансформувати його у 

слова. 

Аналіз відповідей педагогів написаних на ватманах про труднощі в 

оволодінні читанням. 

 (Слайд 10.) При дислексії під час читання спостерігаються такі типи помилок:   

заміни і змішування звуків, частіше близьких за акустико-артикуляційними ознаками; 

«побуквенне» читання; спотворення звуко-складової структури слова, що проявляються у 

пропусках приголосних (при збігу) і голосних, додаваннях, перестановках, пропусках 

звуків і складів; вади розуміння прочитаного, які проявляються на рівні окремого слова, 

речення, тексту в цілому (без розладів технічної сторони читання); аграматизми, що 

проявляються на аналітико-синтетичному і синтетичному етапах опанування навичками 

читання (проблеми у використанні відмінкових закінчень, дієслівних закінчень, узгодження 

іменника й прийменника тощо). 

Допомога таким дітям має бути комплексною і здійснюватися групою спеціалістів: 

невропатологом, логопедом, психологом, педагогом. Ефективність роботи значною 

мірою визначається своєчасністю вжитих заходів та вибором оптимального методу й 

темпу навчання. 

(Слайд 11.) Термін письмо об’єднує три різних категорії явищ: вид особливої 

знакової системи, спосіб перекодування усної мови в письмову і навпаки та особливу 

форму комунікації. Письмо, як особлива система графічних знаків достатньо 

автономна відносно усного мовлення. На думку вчених, у мозку грамотної людини 

існує дві мовні системи: усна і письмова. Письмова мова представлена чотирма 

системами знаків, що є алографами (рукописні прописні, рукописні рядкові, друковані 

прописні і друковані рядкові літери). Таким чином, дитина має засвоїти чотири різних 

символи, які позначають одну і ту ж фонему. До того ж, на відміну від усної мови, 

письмо має жорсткі правила орфографії. 

  

(Слайд 12.) Письмо, як навичка і вид графо моторної діяльності включає три 

основні операції:  

а) символічне позначення звуків мовлення, тобто фонем;  

б) моделювання звукової структури слова з допомогою графічних символів;  



в) графомоторні операції. 

(Слайд 13.) Найважливіші і обов’язкові принципи-умови аналітико-

синтетичного методу оволодіння письмом: 

1. Усвідомлення фонематичної структури слів і оволодіння навичкою 

фонематичного аналізу; 

2. Повноцінне оволодіння слухо-вимовною диференціацією та ідентифікацією 

всіх фонем рідної мови; 

3. Володіння синтаксичним членуванням мовленнєвого потоку на речення і 

слова; 

4. Володіння повним набором звуко-буквених асоціацій, тобто правил 

символізації фонем мови за законами графіки; 

5. Володіння базовими навичками каліграфії, тобто, повним набором моторних 

образів-кінем і правил їх з’єднання при письмі. 

 Ці умови стосуються переважно початкового етапу освоєння навичками 

правопису. Несформованість будь-якої з них робить оволодіння письмом практично 

неможливим. Слід зауважити, що існуюча програма навчання складена як алгоритм, 

що полягає не лише в прийомах навчання, а й  у термінах і послідовності формування 

названих навичок. Усе це суттєво підвищує ризик виникнення порушень письма у 

випадках незрілості тих чи інших вищевказаних передумов. 

(Слайд 14) Порушення опанування письмом (дисграфія) - спотворення чи заміна букв, 

викривлення звуко-складової структури слова, порушення злитого написання слів і речень, 

аграматизми.  (Слайд 15) В основу класифікації дисграфії покладено несформованість 

певних операцій процесу письма: 

 - артикуляційно-акустична дисграфія проявляється в замінах, пропусках 

букв, які відповідають пропускам і замінам звуків в усному мовленні; 

 - дисграфія на основі порушення фонематичного розпізнавання 

проявляється в замінах букв відповідних фонематично близьким звукам, хоча в 

усному мовленні звуки вимовляються правильно; (робота щодо усунення цих двох 

видів розладів спрямовується на розвиток фонематичного сприймання: уточнення 

кожного звука,  який заміщується,  вироблення артикуляційного та слухового образів 

звуків); 



 - дисграфія на основі порушення мовного аналізу і синтезу, що 

проявляється у спотворенні звуко-буквеної структури слова, поділі речень на слова; 

 - граматична дисграфія пов'язана з недорозвитком граматичної будови 

мовлення (морфологічних та синтаксичних узагальнень); 

(робота щодо усунення цих двох видів розладів спрямована на уточнення 

структури речення, розвиток функцій словозміни, словотворення, вміння аналізувати 

склад слова за морфологічними ознаками); 

- оптична дисграфія пов'язана з недорозвитком зорового аналізу і синтезу та 

просторових уявлень, що проявляється в замінах і спотворенні букв на письмі, до 

оптичної дисграфії належить і дзеркальне письмо; 

(робота повинна спрямовуватися на розвиток зорових сприймань, розширення й 

поглиблення зорової пам'яті, формування просторових уявлень і розвиток зорового 

аналізу і синтезу). 

Робота по профілактиці виникнення порушень писемного мовлення. 

Вчителі початкових класів добре знають той факт, що в багатьох учнів в 

початковій школі виникають труднощі підчас оволодіння писемним мовленням, які 

проявляються в  письмі і в читанні у вигляді специфічних помилок різного ґенезу. При 

правильно і вміло організованому освітньому процесі, а саме при створенні у 

першокласників стійкої мотивації для засвоєння письма, усвідомленому оволодінні 

ними навичками мовленнєвого, поскладового, звукового аналізу і синтезу, чітко 

відпрацьованій системі графічних вправ в букварний період ці труднощі успішно 

долаються. 

 Якщо ж вчасно не звернути на це увагу, не здійснити профілактичні заходи, то 

специфічні помилки писемного мовлення стануть стійкими і перейдуть із категорії 

труднощів в категорію розладів писемного мовлення, а пізніше перетворяться в 

дисграфію і дислексію. А це означає, що дитині буде вже потрібна спеціальна 

корекційна допомога вчителя-логопеда і практичного психолога, а іноді і дитячого 

психоневролога.  

Аналіз відповідей педагогів про порушення письма 

 



 (Слайд 16.) Ще раз звернемо увагу на найпоширеніші помилки, котрі 

зустрічаються на початкових етапах оволодіння письмом і свідчать про труднощі в 

формуванні писемного мовлення:  

 Відсутність меж між реченнями; 

 Злите, нероздільне написання слів в реченні; 

 Пропуски голосних; 

 Пропуски приголосних при їх збігу; 

 Помилки позначення м’якості приголосних в письмі; 

 Змішування літер, які мають оптичну(п-н) і кінетичну(т-ш) схожість; 

 Нечітка диференціація літер, які позначають схожі по акустично-

артикуляторних ознаках звуки, та інше. 

Формування базових навичок читання і письма (Слайд 17.) 

І. Розвиток мовленнєвих навичок і функцій, необхідних для оволодіння грамотою: 

1)Стимуляція усвідомлення звукової сторони мовлення. В ігровій формі навчаємо 

дитину усвідомлювати, що мовленнєвий потік складається із слів, складів і звуків. 

Використовуємо такі ігри «Яке слово загубилося?», «Який звук загубився?» чи слова-

пароніми (сніг-сніп, коза-коса).  

2)Стимуляція слухової уваги (Ця операція особливо важлива, коли причиною помилок 

на письмі є лише опора на промовляння).В цьому випадку підійдуть такі вправи 

«Вгадай , чий це голос?», «Хто так кричить?».  

3)Удосконалення фонематичного сприймання і виховання правильних фонематичних 

уявлень. Ця робота дуже важлива із дітьми, в яких спостерігаються фонетико-

фонематичні порушення. Вона проводиться паралельно із корекцією звуковимови. 

Дітей вчать розрізняти близькі за слухо-вимовними ознаками звуки ізольовано, звуки в 

складах, звуки в словах, та словосполученнях. Доречно на цьому етапі привчати дітей 

визначати ритм слова, відстукувати його пальцями. Корисною є вправи на синтез 

слів із окремих складів чи звуків (ша, ка- каша; н, е ,л, К – клен і т.п.). Вправи на 

опрацювання слів в різних граматичних формах. Наприклад, де стіл, де столи; де і 

чашка, а де чашечка, де дівчина малює олівець, а де дівчина малює олівцем. 



ІІ. Розвиток зорово-просторового сприймання і наочно-образного мислення: 

1)Вправи на конструювання, складання пазлів, розрізних картинок, Іграшки «Лего» і 

т.п. 

2) Формування навичок схематичного зображення просторових співставлень. Гра 

«Лабіринт», «Пізнайко». 

ІІІ. Формування зображувально-графічних здібностей. Ці види вправ потрібні в 

роботі з дітьми, в яких виражена недостатність зорово-моторної координації. Це 

такі вправи: штриховка фігур, літер по контуру, обведення і змальовування 

геометричних фігур, домальовування незакінчених малюнків чи букв. (Слайд 18.) 

IV. Розвиток сукцесивних здібностей (часових і просторових послідовностей): 

1) Необхідно підібрати вправи для розвитку здатності утримувати в пам’яті план 

дій в заданій послідовності та його виконання. Наприклад, програма «Сходинки», 

вправа «Садівник»; 

2) Послідовність у просторі. Підбираються ігри чи вправи, в яких потрібно 

запам’ятати чи порівняти ряди зображень, фігур, що відрізняються формою або 

кольором і розташовані в певній послідовності. 

3) Послідовність у часі. Це вправи на відстукування симетричних чи асиметричних 

ритмів з опорою на зразок чи графічну схему; відтворення порядку пір року, 

місяців, днів тижня і т.п. 

4) Послідовність у мовленні. Вправи на визначення порядку фраз у оповіданні (Казка 

Колобок»), порядку слів у фразі (деформовані фрази) 

5) Розвиток здібностей до концентрації, розподілу і переключення уваги. Основне – 

вміння довільно регулювати увагу. Вправи на сортування насіння чи зерен різних 

рослин, нанизування на нитку різних намистинок, простежування до кінця 

різнокольорових ліній, які часто переплітаються, синхронний рахунок –

підраховуються одночасно предмети двох видів (яблука і чашки), незважаючи на 

інші предмети, розвиток здібності довільно переключати увагу – читати алфавіт 

з лічбою (а,1, б,2, в, 3 і т.д.) 



(Слайд 19) 

Робота по профілактиці порушень читання:  

1. Уточнення звуковимови, вироблення диференціації фонем та навичок 

фонематичного аналізу в усному мовленні; 

2. Відпрацювання і закріплення звуко-буквених зв’язків. Дитина повинна чітко 

знати якою літерою позначається той чи інший звук і навпаки, як звучить та чи 

інша літера. Для цього розроблено дуже багато методик і вправ та ігор. Серед 

них звучащі настінні чи настільні азбуки. Стилізовані букви (літери, які щось 

нагадують, або з чимось асоціюються – Логопедичний буквар, буквар для юних 

геніїв). Гарною допомогою в оволодінні знанням літер є різні комп’ютерні 

розвиваючі ігри. 

3. Відпрацювання і автоматизація злиття літер у склади. Після вивчення всіх літер 

алфавіту основне завдання – навчити зливати їх в склади або читати цілими 

словами. Також існує багато методик роботи по злиттю літер в склади. Ці вправи 

можна спочатку робити усно на рівні фонем, а потім на рівні літер. Посібник 

Федієнко стор. 7,8,10,11. Гра «Читаю по складах», склади пов’язані із частиною 

малюнка –пазла. Дуже корисними є вправи із таблицями складів (Посібник 

Федієнко - стор.11.), кубики із літерами. Ця методика базується на аналітико-

синтетичному методі засвоєння грамоти. Існують інші методики, наприклад, 

методика напівглобального читання, авторами якої є Корнєв і Тарасун. Основою 

цієї методики є створення умов дитині, коли вона запам’ятовує склади, як 

цілісну одиницю читання, пропускаючи процедуру звуко-буквеного злиття.  

4. Відпрацювання навичок читання слів. Це основний етап в оволодінні читанням. 

Краще починати із двохскладових слів із прямими складами, можна давати і 

«підкріпляючий» малюнок. (Посібник Федієнко стор.12) В деяких дітей легше 

виходить прочитування складів і злиття їх в слова з опорою на певні 

зображення. (стор.13) Урізноманітнення вправ, привнесення цікавих, ігрових 

моментів в процес оволодіння читанням слів створює додаткову мотивацію для 

цього. Ігри із словами: «жук-буквоїд понадкушував букви», деформовані слова 

(букви розсипалися), знайди слово в іншому слові (гербарій – герб, бар, рій, 

барій), слова-анаграми (курча- ручка, круча, качур), утворення нових слів 



шляхом додавання літер на початку або в кінці базового слова (луг-плуг, дав-

удав, кома-комар, корова-коровай) і т.п. Ефективною є і методика 

орфографічного читання (автор Тоцкий Т. С.). Основою цієї методики є читання 

не по буквах і не по складах, а злите читання всього слова з чіткою вимовою 

букв відповідними звуками. Слова прочитуються після багаторазового 

повторення, запам’ятовування і промовляння за вчителем. 

Робота по профілактиці порушень письма: (Слайд 20) 

Перше і основне завдання – подолання оптичних проявів дисграфії, прискорення 

терміну запам’ятовування літер. Значну увагу тут слід приділяти уточненню й 

диференціації оптичних образів літер, які легко сплутати. Під час формування навичок 

правопису тієї чи іншої літери необхідно пропонувати дітям різноманітні вправи з 

моделювання літер. Наприклад, сконструювати літеру з поданих елементів (завдання 

пропонується в кількох варіантах: за зразком, після короткочасного споглядання, за 

словесною інструкцією). Складання літери із паличок,із сірників, ліплення із 

пластиліну тощо. Для кращого засвоєння літера співвідноситься із якимось подібним 

зображенням (предметом, твариною і т.п.) - відпрацьовуються зорові асоціації. 

Друге завдання – запобігання виникненню графічної дисграфії. З перших занять 

моделюються та графічно прописуються речення з вписуванням вивчених слів. 

Наприклад: 

Я м’ячик б`ю. _  ____ б`ю.  

Третє завдання – запобігання виникненню фонематичної дисграфії. При 

накопиченні букв, які позначають звуки, що розрізняються за фонематичними 

ознаками, можна розпочинати роботу з диференціації твердих і м’яких звуків у 

складах і словах. Даються для заучування такі таблички  (Слайд 21) 

.                                                     

Але, іноді, дітям і це важко запам’ятати, щоб оперативно використовувати на письмі. 



Можна використовувати малюнки символи для позначення твердості чи м’якості 

приголосних, такі як   камінь – тверді,  подушка – м’які 

приголосні. Пізніше додаються вправи з диференціації звуків за глухістю-дзвінкістю. 

Наприклад, такі самі символьні позначення для дзвінкості і глухості приголосних 

 дзвінкі,  глухі приголосні. Діти записують склади та слова як 

за поданим графічним зразком з обов’язковим звуко-буквеним аналізом та 

приговорюванням, так і під диктовку. 

Четверте корекційне завдання – формування активного словника дитини з 

одночасним формуванням граматично правильного мовлення. 

Наприклад: гора – гори, стіл – столик, йти – прийти, вийти, зайти, перейти, 

підійти тощо. Метою наведених нижче вправ є допомога вчителю на уроках рідної 

мови і навчання грамоти активніше розвивати мовленнєво-мисленнєву діяльність 

учнів, зорове і слухове сприймання, уважність, мовленнєво-слухову пам'ять, кістково-

м’язові відчуття (кінестезії). Однією із важливих особливостей вказаних вправ є те, що 

робота ведеться на матеріалі значимих одиниць мови, які несуть смислове 

навантаження – слів і речень. Починаючи цю роботу, педагоги повинні пам’ятати, що 

кожна дитина, яка приходить в перший клас, вважає себе вже школярем, а це значить, 

що вона хоче працювати, як і всі школярі, із зошитом. Потрібно дозволити цьому 

учню зробити це так, щоб результати письмової діяльності приносили йому радість і 

задоволення, а не гіркоту і розчарування. Необхідно хвалити дитину за самі маленькі і 

незначні досягнення, бо тільки позитивні емоції будуть створювати подальшу 

мотивацію для оволодіння писемним мовленням.                                                                                                                          

Зразки підготовчих до письма робіт (в період, коли учні 1 класу ще не знають 

більшості літер): (Слайд 22.) 

 Запишіть речення цифрами: 

Настала осінь  (2) 
Часто йдуть дощі. (3) 
Птахи відлітають. (2) 

Отже: 2, 3, 2.                                                                                                                                        

Такий незвичний диктант може бути записаний яскравими фломастерами. А після 

виконання завдання потрібно відновити "зашифровані" записи, цим самим 

активізується пам`ять дітей.                                                                                                                                       

Порахуйте кількість пропусків (пробілів) між словами. 



Зима  прийшла. (1) 

Випав пухнастий сніг. (2) 

Замерзла земля. (1) 

Яка красива зима. (2) 

Отже: 1, 2, 1, 2. 

Подібні диктанти можуть проводитись в 1-му класі майже на кожному уроці рідної 

мови по слідах цікавих подій, прочитаного. Скласти їх можуть і самі діти.  Такі 

завдання сприяють розвитку мовної творчості дітей.                                                                            

Списування речень                                                                                                                                                                     
Вчителі  часто звертають увагу на те, що багатьом першокласникам досить тяжко 

дається списування за зразком. Це пояснюється тим, що при цьому виді діяльності 

дитині доводиться перерозподіляти увагу між поданим зразком і власним написанням 

в зошиті, утримувати в пам`яті відрізки матеріалу з якого списується, постійно звіряти 

те, що написане і зразок.                                                                                                                                                    

Цю вправу можна поєднувати із творчими завданнями. В цьому випадку з’являється 

додатковий мотив "вдосконалювати" написане – зростає зацікавленість у виконанні 

завдання. (Слайд 23.) 

 Списування речень без пробілів. 

Дітиграються. 
Мамаготуєобід. 
Бабусяв`яжерукавички. 
Татусьпрацює. 

Перед учнем відразу постає питання, як переписувати: правильно чи так, як є. Як 

тільки з’явиться проблема – виникає необхідність її вирішувати.    

 Списування зумисно неправильних по смислу речень .                                                                                                
Ведмідь боїться вовка. 
Тато молодший від  сина. 

 Списування  речень з одночасним завданням замінити в них  одне слово. 

Діти ідуть в школу. 
(Хлопчики ідуть в школу. 
Діти біжать в школу. 
Діти йдуть із школи. 
Діти йдуть в бібліотеку.) 

Після виконання завдання діти читають і обговорюють варіанти, які в них вийшли. 

Висновки.                  (Слайд 24)                                                                                                             

Корекційна робота із запобігання та подолання дисграфій та дислексій досить 

непроста, кропітка, тривала і вимагає зосередженості і терпіння як з боку учнів, так і з 

боку вчителів. Головне  - вона має бути продуманою, систематичною і послідовною, 

не повинна припинятися ні за будь-яких умов. Ця робота може продовжуватись 



протягом усього терміну навчання дитини в школі. Як показала практика, подібна до 

цього робота досить ефективна і результативна: у дитини з’являється достатня 

мотивація до письмової діяльності, покращується зорове сприймання, формується 

кінетичний контроль за ходом рухових актів під час письма. Запропоновані вам   

вправи відповідають, на мою думку, не тільки задачам формування техніки письма чи 

читання, їх операційної сторони, але й цілям формування писемного мовлення через 

вплив учителя на розвиток довільних форм мисленнєвої діяльності, мотиваційно-

вольової сфери учнів. 

На жаль у шкільній практиці виявлення дисграфій і дислексій часто відбувається 

із запізненням. Учителі відправляють учнів із порушенням писемного мовлення до 

логопеда в 2-3-му класі або навіть і пізніше. (Однак вони могли б значно раніше 

розпізнавати специфічні порушення писемного мовлення і попереджувати розвиток 

вад мовлення в дітей.)  ІРЦ налаштовані на співпрацю із педагогічними працівниками 

закладів освіти та із батьками дітей, щодо яких є підозра на виникнення порушень 

письма і читання. (Заради забезпечення права дітей віком від 2-х до 18-ти років на 

освіту і в відповідності із чинним законодавством,) фахівці інклюзивно-ресурсних 

центрів проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини по 

таких напрямках, як моторна сфера, розвиток усного і писемного мовлення, розвиток 

когнітивної і емоційної сфер, стан і можливості научуваності. Після аналізу даних КО 

розвитку дитини надаються відповідні рекомендації щодо розвитку цих сфер, 

визначення програми навчання, даються рекомендації для педагогічних працівників 

закладів освіти та батьків щодо організації освітнього процесу, (забезпечення 

відповідним обладнанням, підручниками, створенням необхідних умов для навчання в 

освітньому закладі і вдома. Отже, в результаті діяльності ІРЦ і проведення 

комплексних оцінок розвитку дитини, батьки і педагоги отримують досить 

кваліфіковану і насичену інформацію щодо організації освітнього процесу,) вибору 

форми і програми навчання, надання, в разі потреби, спеціальних психолого-

педагогічних і корекційно-розвиткових послуг.   

 

 

 

 


