
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про зміну мережі груп у закладах 
дошкільної освіти м. Львова та 
затвердження Положення про 
організацію роботи з дітьми з 
порушеннями мовлення у закладах 
дошкільної освіти м. Львова 
 
 
 З метою надання якісної спеціалізованої допомоги дітям з порушеннями 
мовлення та конструктивного вирішення організації збільшення охоплення 
корекційною освітою вихованців, які навчаються у закладах дошкільної освіти м. 
Львова, керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, ст. ст. 12, 15, 16 Закону України “Про дошкільну освіту“, виконавчий 
комітет вирішив:  
 1. Дозволити управлінню освіти департаменту гуманітарної політики 
перепрофілювати з 01.09.2019 групи для дітей з порушеннями мовлення у групи 
загального типу. 
 2. Затвердити Положення про організацію роботи з дітьми з порушеннями 
мовлення у закладах дошкільної освіти м. Львова (додається). 
 3. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
 3.1. Внести зміни з 01.09.2019 до штатних розписів закладів дошкільної 
освіти м. Львова, вивівши штатні одиниці вчителів-логопедів з одночасним 
введенням посад відповідних фахівців для надання спеціалізованої допомоги 
дітям дошкільного віку з порушеннями мовлення з розрахунку одна штатна 
одиниця на 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей 
дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 
дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. 
 3.2. Забезпечити організацію впровадження Положення про організацію 
роботи з дітьми з порушеннями мовлення у закладах дошкільної освіти м. 
Львова. 
 3.3. Затвердити додатки до Положення про організацію роботи з дітьми з 
порушеннями мовлення у закладах дошкільної освіти м. Львова –протокол 
засідання комісії щодо визначення дітей, яким необхідна допомога з 
виправлення порушень мовлення у закладах дошкільної освіти, та 
індивідуальну мовленнєву картку наказом начальника управління освіти. 
      Відповідальний: начальник управління  
      освіти департаменту гуманітарної  
      політики.  
 4. Відділам освіти Галицького та Франківського районів, Сихівського та 
Личаківського районів, Шевченківського та Залізничного районів управління 
освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити затвердження штатних 

 



розписів закладів дошкільної освіти з відповідними змінами згідно з 
законодавством України. 
      Відповідальні: начальники відділів освіти  
      Галицького та Франківського районів,  
      Сихівського та Личаківського районів, 
       Шевченківського та Залізничного 
       районів управління освіти департаменту 
      гуманітарної політики. 
 5. Видатки, пов’язані зі зміною мережі груп у закладах дошкільної освіти, 
здійснювати за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 
галузь “Освіта“. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова       А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію роботи з дітьми з порушеннями мовлення 

у закладах дошкільної освіти м. Львова 
 

 
1. Загальні положення 

 
 1.1. Положення про організацію роботи з дітьми з порушеннями мовлення 
у закладах дошкільної освіти м. Львова розроблено з метою реалізації Закону 
України “Про дошкільну освіту“, Положення про дошкільний навчальний заклад, 
надання якісних корекційно-розвиткових послуг дітям з порушеннями мовлення 
та конструктивного вирішення організації збільшення охоплення корекційною 
освітою вихованців, які навчаються у закладах дошкільної освіти (надалі – ЗДО) 
м. Львова.  
 1.2. Освітній процес здійснюється на основі застосування 
особистісно-орієнтованих методів навчання з врахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з порушеннями 
мовлення. 
 1.3. Основними завданнями при організації роботи з дітьми з 
порушеннями мовлення у ЗДО є:  
 1.3.1. Попередження виникнення порушення мовлення у дітей 
вчителями-логопедами, вихователями. 
 1.3.2. Діагностика порушень мовлення вихованців ЗДО, виявлення серед 
них тих, хто потребує логопедичних послуг, забезпечення їхньої мовленнєвої 
готовності до шкільного навчання, зокрема до вивчення предметів мовного 
циклу. 
 1.3.3. Корекція звуковимови вихованців ЗДО, розвиток їх усного мовлення 
загалом (фонетико-фонематичної, лексико-граматичної складової, зв’язного 
мовлення). 
 1.3.4. Співпраця спеціалістів ЗДО з питань засвоєння дітьми освітньої 
програми; консультативні послуги. 
 1.3.5. Пропаганда логопедичних знань серед батьків, надання відповідних 
рекомендацій щодо створення необхідного мовленнєвого середовища, 
закріплення набутих мовленнєвих навичок. 
 1.3.6. Здійснення зв’язку з вчителями-логопедами інших ЗДО і 
загальноосвітніх закладів, працівниками дитячих поліклінік, 
інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). 
 1.4. Кількість дітей, охоплених логопедичною допомогою, варіюється 
залежно від характеру мовленнєвих порушень у дошкільників та за ступенем 
важкості: вчитель-логопед з розрахунку одна штатна одиниця: 
 1.4.1. На 15-20 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням 
мовлення. 



 1.4.2. Або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.  
 1.4.3. На одну штатну одиницю також може бути набрано дітей з 
порушеннями мовлення з різними діагнозами, розрахованими пропорційно до 
кількості дітей:  

1 ставка / 20 (або 15, або 12) дітей х кількість дітей з порушеннями 
мовлення різних діагнозів. 
 Тяжкі порушення мовлення: алалія, ринолалія, дизартрія, заїкання, дитяча 
афазія, загальне недорозвинення мовлення.  
 Легкі порушення мовлення: фонетико-фонематичне недорозвинення 
мовлення, дислалія. 
 1.5. Тривалість робочого тижня вчителя-логопеда – 20 годин (відповідно 
до Закону України “Про дошкільну освіту“). Підготовка до занять, робота з 
документами проводиться у неробочий час. 
 1.6. Для дiтей з порушеннями слуху, зору, порушеннями інтелектуального 
розвитку, iз затримкою психiчного розвитку вводиться 1 штатна одиниця посади 
вчителя-дефектолога на кожну таку групу (згiдно з пунктом 5 розділу III Типових 
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055). 
 1.7. Особливістю освітнього процесу з дітьми з порушеннями мовлення є 
його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється освітній процес для таких 
дітей відповідно до базового компонента дошкільної освіти, спеціальних 
програм та навчально-методичних посібників, затверджених у встановленому 
порядку Міністерством освіти і науки України, з врахуванням індивідуальних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з порушеннями 
мовлення. 

2. Організація логопедичної роботи 
 

 2.1. Допомога щодо виправлення порушень мовлення надається дітям з 
трьох до шести (семи) років.  
 2.2. З 1 по 30 вересня та з 1 по 30 червня у закладах дошкільної освіти 
відбувається обстеження усного мовлення дітей, яке проводять вихователі, 
вчителі-логопеди. Після обстеження дітей у ЗДО організовується комісія щодо 
визначення дітей, яким необхідна допомога з виправлення порушень мовлення 
(надалі – Комісія).  
 2.3. До складу Комісії входять: директор, вихователь-методист, 
вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури, старша 
медична сестра, представник інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) або керівник 
районного методичного об’єднання вчителів-логопедів, або вчитель-логопед з 
вищою кваліфікаційною категорією іншого ЗДО. 
 2.4. Комісія у присутності батьків дітей (за письмовою згодою) обстежує 
зокрема кожну дитину, у якої було виявлено порушення мовлення, та приймає 
рішення про те, чи буде дитині надаватися послуга щодо корекції порушень 
мовлення. Це рішення фіксується у протоколі. 
 2.5. На підставі протоколу засідання комісії директор ЗДО видає наказ про 
кількість дітей, яким буде надано послуга щодо корекції порушень мовлення. 
 2.6. Якщо дитині, яка отримувала допомогу щодо корекції порушень 
мовлення, більше не потрібні послуги вчителя-логопеда або іншого вузького 
спеціаліста – на її місце рішенням комісії при ЗДО зараховується інша дитина у 
порядку черговості. 



 2.7. Формою організації навчально-корекційної роботи є індивідуальні та 
підгрупові заняття, які проводять на етапі автоматизації та диференціації. 
Наповнюваність підгрупи складає 2-3 особи, бажано одного віку, з однорідними 
порушеннями мовлення. 
 2.8. Вчитель-логопед визначає основні напрямки та зміст роботи з кожним 
з вихованців, систематично проводить необхідну профілактичну та 
корекційно-мовленнєву роботу з дошкільниками відповідно до індивідуальних 
планів роботи.  
 2.9. Заняття вчитель-логопед проводить як індивідуально, так і з підгрупою 
у час з врахуванням режиму роботи ЗДО та індивідуальних особливостей 
дитини.  
 2.10. Індивідуальні та підгрупові заняття проводять не менш ніж два-три 
рази на тиждень. Тривалість індивідуального заняття становить 15-20 хв., 
підгрупового – 25-30 хв.  
 2.11. Підгрупові заняття проводять з дітьми з порушенням 
фонетико-фонематичної сторони мовлення – не менш ніж один-два рази на 
тиждень, із загальним недорозвиненням мовлення (або ж іншими тяжкими 
порушеннями мовлення) – не менш ніж два-три рази на тиждень. 
 2.12. Дидактичний ілюстративний і мовленнєвий матеріал, який 
використовується під час занять, має відповідати віковим та індивідуальним 
мовленнєвим особливостям дошкільників, а також запланованим 
корекційно-розвивальним завданням. 
 2.13. Результати логокорекційних занять занотовують у мовленнєву 
картку дитини та повідомляють про них вихователям, директору ЗДО і батькам. 
 2.14. За потреби вчитель-логопед може рекомендувати батькам або 
особам, які їх замінюють, провести додаткове обстеження дитини 
лікарями-спеціалістами (ортодонтом, стоматологом, отоларингологом, 
невропатологом, психіатром тощо). 
 2.15. Відповідальність за відвідування дітьми логокорекційних занять, 
дотримання відповідного їх розкладу покладають на вчителя-логопеда, 
вихователів та батьків вихованців. 
 2.16. Випуск дітей з виправленим мовленням, а у міру звільнення місць їх 
прийом здійснюють впродовж усього навчального року на підставі протоколу, 
відповідно до рішення Комісії ЗДО. 
 

3. Вчитель-логопед 
 

 3.1. Вчителем-логопедом призначають особу, яка має вищу спеціальну 
освіту. 
 3.2. Призначення та звільнення вчителя-логопеда здійснюється 
відповідно до вимог щодо педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. 
 3.3. Вчитель-логопед бере участь у роботі консультативного пункту ЗДО. 
 3.4. Оплата праці вчителя-логопеда здійснюється у встановленому 
порядку відповідно до законодавства України. 
 3.5. Вчитель-логопед має відповідну документацію, у зв’язку з чим: 
 3.5.1. Складає список дітей з мовленнєвими порушеннями, який подає 
директору ЗДО.  
 3.5.2. Заповнює мовленнєву картку, де занотовує відомості про дітей з 
порушеннями мовлення.  



 3.5.3. Разом з директором ЗДО складає графік логокорекційних послуг. 
 3.5.4. Розробляє річний перспективний план роботи, який має бути 
затверджений директором ЗДО. 
 3.5.5. Заповнює журнал обліку відвідування, де окремо занотовує 
присутність дітей на індивідуальних та підгрупових логокорекційних заняттях. 
 3.5.6. Веде журнал обліку консультацій, які надає батькам дошкільників з 
порушеннями мовлення. 
 3.5.7. Наприкінці навчального року подає щорічний звіт про роботу 
директору ЗДО. 
 3.5.8. Веде зошит співпраці вчителя-логопеда та батьків вихованців. 
 3.6. Вчитель-логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, 
передбаченому згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних 
працівників. 
 

4. Керівництво та контроль за логокорекційною роботою 
 
 4.1. Безпосереднє керівництво і контроль за якістю логокорекційних послуг 
вчителя-логопеда здійснює директор ЗДО та управління освіти департаменту 
гуманітарної політики. 
 4.2. Для вчителів-логопедів при ЗДО створюють та проводять методичні 
об’єднання вчителів-логопедів, які утворюються у кожному районі міста за 
територіальною ознакою.  
 4.3. Керівників методичних об’єднань вчителів-логопедів призначає 
управління освіти департаменту гуманітарної політики. 
 

5. Приміщення, обладнання і фінансування  
дошкільного логопедичного кабінету 

 
 5.1. Логопедичний кабінет розміщується у приміщенні ЗДО. 
 5.2. Приміщення має відповідати санітарно-гігієнічним та державним 
будівельним нормам. 
 5.3. Логопедичний кабінет забезпечується відповідним обладнанням і 
фінансується з міського бюджету м. Львова на галузь “Освіта“. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 Віза: 
 
Начальник управління освіти      З. Довганик 
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