
 

 

 

 

 

 
                                                                               УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧУДЕЛЬСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

 ШКОЛА № 1 І – ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

від 29.12.2020                    с.Чудель    № 144 
 

Про стан корекційно-розвиткової 

роботи на заняттях з корекції  

мовлення та розвитку мовлення 

 

Згідно з річним планом роботи школи на 2020-2021 н.р. в жовтні-грудні  

2020 року вивчався стан роботи вчителів  розвитку мовлення, корекції 

мовлення з дітьми-логопатами .  

Заняття з розвитку мовлення проводяться в спеціалізованому кабінеті 

(зав. кабінетом Зеленцова Н.Т.), заняття з корекції мовлення для дітей з 

тяжкими розладами мовлення проводяться в окремому кабінеті, що 

укомплектований спеціальними меблями та приладдям. 

Заняття з розвитку та  корекції мовлення проводять фахівці логопеди-

дефектологи: 

Зеленцова Н.Т. – загальний стаж 47 років (в даній школі – 26 р.), освіта – 

вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”; 

Мельник Н.М. – загальний педагогічний стаж 30 років (в даній школі – 

15 р.), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”, 

”Старший вчитель”; 

Новак О.В. – загальний педагогічний стаж 24 роки (в даній школі – 18 

р.), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”, 

”Старший вчитель”; 

Афанасьєва І.О. - загальний педагогічний стаж 4  роки (в даній школі – 4 

р.),  освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст ІІ категорії”; 

Кобак К.Б. – загальний педагогічний стаж 5 років (в даній школі – 5 

років), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст ІІ категорії”. 

Заняття з розвитку мовлення та корекції мовлення  відвідують 96 

вихованців закладу (11 груп). Групи сформовано згідно віку та особливостей 

мовленнєвого порушення у дітей. 

Вади мовлення, які найчастіше зустрічаються: недорозвиток 

фонематичного сприймання, порушення звуковимови багатьох фонем, 

загальний недорозвиток мовлення  різних рівнів.   Діти дошкільної групи та 

  



першого-третіх  класів, де навчаються та виховуються діти з тяжкими 

розладами  мовлення мають складніші мовленнєві порушення: ЗНМ І-ІІ 

рівнів, складна дислалія, ринолалія, сенсомоторна алалія. 

Робота по усуненню цих вад проводиться поступово і послідовно. На 

кожного учня заведена мовна картка, де фіксуються вади мовлення та зміст 

корекційного впливу, результати корекційної роботи. 

Робота з корекції мовлення проводиться у трьох напрямках: 

1) Формування правильної звуковимови. 

2) Розвиток фонематичного сприймання. 

3) Розвиток зв’язного мовлення. 

Основна форма роботи – групові заняття, але значну увагу вчителі 

корекції мовлення та розвитку мовлення приділяють організації 

індивідуальних занять з дітьми, особливо у дошкільній групі та 1-3 класах. 

Позитивний вплив у подоланні вад звуковимови справляє робота над 

розвитком дрібної моторики. Артикуляційна, дихальна  та пальчикова 

гімнастика сприяє подоланню порушень  звуковимови та письма, тому 

вчителі корекції та розвитку  мовлення активно їх використовують. 

Завдяки ігровій діяльності, яка переважає на заняттях корекції мовлення, 

та впровадженню інноваційних технологій розвиваються різноманітні 

психічні процеси, здійснюються корекція вад звуковимови та розвиток 

фонематичного сприймання. 

Разом з тим, слід зазначити, що спостерігається тенденція до зростання 

кількості дітей з діагнозом «Тяжкі порушення мовлення», які мають розлади 

мовлення, що унеможливлюють їх повноцінне навчання без спеціаліста 

логопеда-дефектолога.  Крім того, методична база  кабінету корекції 

мовлення потребує доукомплектування ігровим дидактичним матеріалом на 

розвиток дрібної моторики, методичними посібниками з розвитку зв’язного 

мовлення та  проведення артикуляційних вправ.  Окремі дидактичні 

матеріали дещо застарілі та потребують оновлення. Кількість дітей логопатів 

у групі значно перевищує граничну межу. 

Виходячи з вищевказаного, 

НАКАЗУЮ: 

1. Педагогам з корекції та розвитку мовлення: 

 1.1. Продовжувати здійснювати активний корекційний вплив спрямований  

        на подолання порушень звуковимови, ЗНМ та фонематичного  

        сприймання.    

Постійно 

 1.2.  Посилити взаємозв’язок з вихователями та вчителями, які працюють з  

         дітьми-логопатами шляхом здійснення взаємовідвідування уроків та  

         інших режимних моментів.                                       ІІ сем.  2020-2021 

н.р. 



     1.3. Здійснювати систематичний моніторинг звуковимови, розвитку  

        фонематичного слуху.                                                                       Постійно 

     1.4. Розробити рекомендації щодо усунення вад звуковими у дітей для  

             користування у роботі  педагогами   школи. 

Травень, 2021 р.  

2. Вчителю розвитку мовлення Зеленцовій Н.Т. (зав. кабінетом): 

2.1. Доукомплектувати кабінет необхідними матеріалами та наочністю  

       згідно вимог.           

2020- 2021 р.р.  

        2.2. Подати пропозиції щодо збільшення кількості логопедичних груп. 

                                                                                                       До червня 2021 р. 

3. Адміністрації школи: 

3.1. Клопотати перед управлінням освіти та науки Рівненської 

облдержадміністрації щодо збільшення кількості годин для 

проведення ґрунтовної роботи з дітьми логопатами.  Серпень 2021 

р.  

3.2. Ініціювати вступ до ВНЗ вчителів закладу для здобуття другої 

вищої освіти зі спеціальності «Логопедія. Корекційна педагогіка». 

Червень-липень 2021 р. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Фесянову Н.М. 

 

Директор школи:        Н.Мельник 

 

З наказом ознайомлені:        

                                                                                                   Н.Фесянова     

                                                                                                             О.Новак                                                          

   Н.Зеленцова 

                                                                                                               І.Афанасьєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                               УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧУДЕЛЬСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ШКОЛА № 1 І – ІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

від 29.12.2020           с.Чудель    № 145 

 

Про стан проведення з дітьми занять 

з корекції розвитку та ритміки 

 

КЗ «Чудельська  спеціальна школа №1 I-II ступенів» Рівненської 

обласної ради у своїй роботі керується  законами України «Про освіту» , 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,  наказами МОН 

«Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу 

(школу-інтернат) для дітей,  з тяжкими порушеннями мовлення листом МОН 

«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2019/2020 

навчальний рік»  та іншими відповідними нормативно-правовими 

документами. 

Згідно з річним планом роботи школи в  жовтні-грудні 2020    року 

вивчався стан  проведення з дітьми корекційних  занять.  

Корекційні заняття проводяться в  спеціальному кабінеті, де підібрано 

відповідні меблі, ігровий, дидактичний та реабілітаційний матеріал. Заняття з 

корекції розвитку відвідує 61 дитина, проводять ці заняття фахівці - 

дефектологи: 

Фесянова Н.М. – загальний педагогічний стаж 24 роки (в даній школі – 

24р.), спеціальність за дипломом «Дефектологія. Логопедія, 

Олігофренопедагогіка», освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст 

вищої  категорії ”, ”Старший вчитель”; 

         Новак О.В. – загальний педагогічний стаж 25 років (в даній школі – 19 

р.), спеціальність за дипломом «Дефектологія. Логопедія, 

Олігофренопедагогіка», освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст 

вищої категорії ”,”Старший вчитель”; 

Тишковець А.Г. – загальний педагогічний стаж  21 рік (в даній школі - 

13 років), спеціальність за дипломом «Вчитель дітей з вадами розвитку, 

логопед», освіта вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст першої  

категорії”; 

Кравчук В.Г. – загальний педагогічний стаж  25 років (в даній школі – 24 

роки), спеціальність за дипломом «Дефектолог (олігофренопедагог)», освіта 

вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої  категорії ”. 

Заняття з  логоритміка та ритміки  відвідують 82 дитини, проводять ці 

заняття фахівці-дефектологи: 

  



Тишковець А.Г. – загальний педагогічний стаж  21 рік (в даній школі - 

13 років), спеціальність за дипломом «Вчитель дітей з вадами розвитку, 

логопед», освіта вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст першої  

категорії”; 

Кравчук В.Г. – загальний педагогічний стаж  25 років (в даній школі – 24 

роки), спеціальність за дипломом «Дефектолог (олігофренопедагог)», освіта 

вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої  категорії ”. 

Заняття з лікувальної фізкультури відвідує 41 дитина, проводять  ці 

заняття фахівці-дефектологи: 

Кравчук В.Г. – загальний педагогічний стаж  25 років (в даній школі – 24 

роки), спеціальність за дипломом «Дефектолог (олігофренопедагог)», освіта 

вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої  категорії ”. 

Новак Я.Г.– загальний педагогічний стаж 25 років (в даній школі – 25 

р.), спеціальність за дипломом «Дефектологія. Логопедія, 

Олігофренопедагогіка», освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст 

вищої категорії ”. 

Групи для проведення занять ЛФК сформовано згідно віку та 

особливостей психофізичних порушень. 

Робота по усуненню  особливостей  психофізичного розвитку 

проводиться поступово і послідовно. На кожного учня заведена   

індивідуальна картка , де фіксується стан фізичного здоров’я, дисбаланс у 

розвитку,  зміст та  результати корекційного впливу, рекомендації щодо 

подальшої роботи.  

Корекція особливостей у розвитку дітей із ТПМ, ЗПР здійснюється під 

час всієї навчально-виховної роботи школи і проводиться на тому 

навчальному матеріалі, який є змістом того чи іншого навчального предмету. 

Метою корекції особливостей психофізичного розвитку дітей із ТПМ, ЗПР є 

виправлення або послаблення цих особливостей і сприяння максимальному 

наближенню розвитку цих дітей до рівня розвитку своїх однолітків, що і 

забезпечується  під час навчально-виховної роботи у закладі. 

В школі максимальна увага приділяється застосуванню специфічних 

прийомів навчання, які спрямовані на виправлення особливостей у розвитку 

дітей із ТПМ, ЗПР. Метою корекційної навчально-виховної роботи є 

озброєння учнів компетентностями у відповідності до програми навчання та 

соціальна адаптація таких дітей до життя у суспільстві. 

  Педагогічні прийоми корекційної  роботи характеризуються тим, що 

вони стимулюють компенсаторні процеси розвитку. В результаті вміло 

проведеної корекційної роботи частина учнів  досягає рівня розвитку 

однолітків, але частина дітей і надалі має труднощі в засвоєнні навчального 

матеріалу та потребує особливих методів та прийомів педагогічного впливу. 

Педагогічний колектив школи-інтернату спрямовує свою діяльність на 

забезпечення виконання навчальних програм та забезпечення належного 

рівня організації навчально-виховного процесу, реалізацію Програми 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.  



Шкільна ПМПК проводить глибоку діагностику дітей, з метою 

виявлення рівня розвитку кожної дитини та спільно з методичними 

об’єднаннями школи працює над створенням відповідної технології 

корекційного навчання. Адже діти із затримкою у розвитку навчаються 

нових навичок і сприймають нову інформацію повільніше ніж інші, але усе 

це досить умовно та залежить від багатьох факторів. Тому кожна дитина 

потребує індивідуального корекційного впливу з метою виправлення  та 

послаблення властивих саме їй особливостей  у розвитку. 

Особливе місце в корекційній роботі відводиться заняттям з корекції 

розвитку, розвитку мовлення,  заняттям ритмікою, логоритмікою, ЛФК та 

забезпеченню постійного фахового психолого-педагогічного супроводу і 

соціальної адаптації вихованців закладу. 

В кабінеті ритміки проводяться заняття направлені на розвиток опорно-

рухового апарату та виправлення недоліків фізичного розвитку. Спеціально 

підібрані ритмічні вправи забезпечують активізацію центральної нервової 

системи, а ігрові прийоми дозволяють більш повно забезпечити корекційний 

вплив. Зміст і прийоми роботи з групами учнів розробляються, виходячи з 

особливостей порушення. 

Корекційна робота є найважливішим спеціальним завданням нашої 

школи. Тому заняття в кабінеті корекції розвитку дитини проводяться 

спеціалістами-дефектологами з невеликою групою дітей, що мають спільні 

особливості розвитку. На заняттях використовуються такі прийоми роботи, 

які комплексно забезпечують розвиток мислення, пам’яті, сприймання, уваги, 

уяви, мовлення, дрібної моторики. Ця робота є тривалою та систематичною 

та дає вагомі результати – частина дітей досягає рівня розвитку однолітків та 

продовжує навчання в загальноосвітніх закладах за місцем проживання. 

Вчителі, вихователі, складаючи плани своєї навчально-виховної роботи 

з дітьми, поряд із загально педагогічними завданнями планують і завдання 

корекційної роботи з даною групою дітей, а також із окремими учнями. В 

обліку зробленої роботи фіксують результати розв’язання не тільки загально 

педагогічних, а й спеціальних корекційних завдань, передбачених робочим 

планом. 

Але, разом з тим, варто звернути увагу на наступні недоліки в роботі 

педагогів : не завжди заняття проводяться в спеціально обладнаних 

кабінетах; не раціонально використовується робочий час заняття. 

Виходячи із зазначеного вище, 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечувати здійснення глибокого аналізу корекційної роботи 

один раз на 5 років.          (Фесянова Н.М., постійно). 

2. Застосовувати інноваційні технології корекційного        впливу.   

                                          (Увесь педагогічний колектив, постійно). 

3. Суворо дотримуватися охоронно-педагогічного режиму, 

використовуючи фізкультхвилинки, хвилинки відпочинку та 

релаксації, вправи на зняття зорово-слухової  напруги  та інші 

вправи для зняття  втоми. 



                                          (Увесь педагогічний колектив, постійно). 

4. Раціонально використовувати робочий час уроку, приділяти 

особливу увагу диференційованому підходу та індивідуальній 

роботі з дітьми,  здійснювати належну мотивацію перед 

виконанням поставлених завдань.      

  (Увесь педагогічний колектив, постійно). 

5. Заняття з корекції     розвитку та корекції мовлення, ритміки та 

логоритміка  проводити  в спеціально обладнаних кабінетах.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Вчителі корекції розвитку та корекції мовлення,  

      ритміки та логоритміка, постійно). 

6. Фесяновій Н.М. , заступнику директора з навчальної роботи: 

6.1. Довести до відома та обговорити наказ на нараді з 

педагогами школи  .                                      До 18.01.2021. 

6.2. Здійснювати контроль за виконанням даного наказу. 

   

  

                    Директор школи:                                                        Н.Мельник 

  

 

         З наказом ознайомлена:                                              Н.Фесянова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


