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                   З метою реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти, виконання Закону України «Про 

освiту» та розширення мережi логопедичних пунктiв i посилення їх ролi у наданнi спецiалiзованої 

допомоги школам, дошкiльним закладам 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити схвалене колегiєю Мiнiстерства освiти України (протокол № 8/6 вiд 17.02.93 р.) Положення 

про логопедичнi пункти системи освiти (додається). 

2. Управлiнням освiти Ради Мiнiстрiв Республiки Крим, обласних, Київської i Севастопольської мiських 

державних адмiнiстрацiй забезпечити введення в дiю цього Положення. 

3. Даний наказ та Положення опублiкувати в «Інформацiйному збiрнику Мiнiстерства освiти України». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника мiнiстра О. Г. Мороза. 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Мiнiстерства освiти 

України  

13.05.93 № 135 

Погоджено з МОЗ 

Зареєстровано  

в Мiнiстерствi юстицiї 

України  

31 травня 1993 р. за № 59 

ПОЛОЖЕННЯ  

про логопедичнi пункти системи освiти 

I. Загальнi положення 

1.1. Логопедичнi пункти при загальноосвiтнiх школах, дошкiльних закладах органiзовуються 

для надання допомоги дiтям з вадами мови. 

Основним завданням логопедичних пунктiв є усунення рiзних порушень усної i писемної мови, 

запобiгання рiзним вiдхиленням мовного розвитку учнiв, пропаганда логопедичних знань 

серед педагогiв та батькiв. 

1.2. Логопедичнi пункти вiдкриваються районними, мiськими органами державного управлiння 

освiтою в межах асигнувань, передбачених у бюджетi для цiєї мети. 

1.3. Орган державного управлiння освiтою за кожним логопедичним пунктом закрiплює 

дошкiльнi заклади i школи, загальна кiлькiсть пiдготовчих груп i початкових класiв у яких 

має бути не менш як 20, у сiльськiй мiсцевостi — не менш як 4 школи i дошкiльнi заклади 

незалежно вiд кiлькостi дiтей. 



Тривалiсть робочого тижня логопеда — 20 годин. Пiдготовка до занять, робота з документами 

проводяться у неробочий час. 

II. Органiзацiя логопедичної роботи 

2.1. На логопедичнi пункти зараховують учнiв загальноосвiтнiх шкiл, вихованцiв пiдготовчих 

груп дитячих садкiв, що мають рiзнi вiдхилення мовного розвитку, виявленi учителем-

логопедом або лiкарем районної полiклiнiки. 

На логопедичнi пункти насамперед приймають дiтей, мовнi вади яких перешкоджають 

успiшному навчанню. Мова навчання на логопедичному пунктi визначається вiдповiдно до 

Закону України про мови. 

Прийом учнiв з вадами мови на логопедичнi пункти проводиться протягом усього навчального 

року в мiру звiльнення мiсць. 

2.2. Обстеження учнiв для зарахування їх на логопедичний пункт проводиться з 1 по 30 вересня i 

з 1 по 30 травня. 

Логопед веде список дiтей з вадами мови (додаток № 1). 

Вiдомостi про них подаються в орган державного управлiння освiтою, у вiданнi якого перебуває 

логопедичний пункт. 

Логопеди обстежують направлених до логопедичного пункту дiтей, якi зараховуються у першi 

класи шкiл, а також дiтей пiдготовчих груп дошкiльних закладiв даного району. З дiтьми, що 

мають мовнi порушення, логопеди проводять корекцiйнi заняття. 

Вiдомостi про дiтей, зарахованих на логопедичний пункт, логопед занотовує у мовнiй картцi 

(додаток № 2). 

2.3. Початок i закiнчення навчального року встановлюються вiдповiдно до Положення про 

середнiй навчально-виховний заклад України. 

2.4. На логопедичному пунктi одночасно працює 25–30 дiтей. Заняття з ними, як правило, 

проводять у години, вiльнi вiд урокiв. 

Основна форма органiзацiї навчально-корекцiйної роботи — груповi заняття. Наповнюванiсть 

груп — 4–5 чоловiк. 

2.5. На логопедичному пунктi комплектують такi групи дiтей: з вадами читання i письма, 

зумовленими порушеннями мовного розвитку, з вiдхиленнями фонетичного i 

лексикограматичного розвитку (нерiзко виражений загальний недорозвиток мови), iз 

заїкуватiстю, з вадами вимови окремих фонем, з дизартрiєю, алалiєю, ринолалiєю.  

По можливостi до груп добирають дiтей з однорiдними порушеннями мови й однакового вiку. 

Допускається комплектування груп учнiв з рiзних класiв. 

2.6. Заняття з кожною групою дiтей на логопедичному пунктi проводять 3 рази на тиждень 

(через день) i вiдмiчають у журналi облiку вiдвiдування (додаток № 3). 

Тривалiсть логопедичних занять для кожної групи — одна академiчна година (45 хвилин). 

З учнями, у яких наявнi дизартрiя, ринолалiя або iншi мовнi дефекти, спричиненi порушенням 

будови артикуляцiйного апарата, проводять iндивiдуальнi заняття 2–3 рази на тиждень по 

15–20 хвилин з кожною дитиною. 

2.7. Навчальний матерiал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовується для виправлення 

мови, має вiдповiдати навчально-корекцiйним завданням, вiковi й рiвню загальноосвiтньої 

пiдготовки дiтей. 

2.8. Результати логопедичних занять вiдмiчають у мовнiй картцi дитини i доводять до вiдома 

класного керiвника, вихователя, адмiнiстрацiї школи чи дошкiльного закладу та батькiв. 

2.9. У разi потреби дiтей з вадами мови логопед направляє до районної полiклiнiки для 

обстеження лiкарями-спецiалiстами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом та 

iн.). Висновки лiкарiв-спецiалiстiв зберiгаються на логопедичному пунктi. 



2.10. Вiдповiдальнiсть за обов’язкове вiдвiдування учнями логопедичних занять, а також за 

додержання розкладу занять покладається на вчителя-логопеда, класного керiвника та 

адмiнiстрацiю школи, де навчаються цi учнi. 

2.11. Випуск дiтей iз логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року 

пiсля усунення в них дефектiв мови. 

III. Учитель-логопед 

3.1. Учителями-логопедами призначають осiб, якi мають вищу дефектологiчну освiту. 

3.2. Учителi-логопеди призначаються i звiльняються у порядку, встановленому для вчителiв 

загальноосвiтнiх шкiл. 

3.3. Учитель-логопед вiдповiдає за органiзацiю i проведення роботи на логопедичному пунктi 

перед районним (мiським) органом державного управлiння освiтою. 

3.4. Праця вчителiв-логопедiв, якi працюють на логопедичних пунктах, оплачується в 

установленому порядку вiдповiдно до чинного законодавства. 

3.5. Учитель-логопед веде заняття з дiтьми по виправленню дефектiв усної i писемної мови, 

сприяє подоланню зумовленої ними неуспiшностi з рiдної мови; здiйснює систематичний 

зв’язок iз заступниками директорiв шкiл з навчальної роботи i класними керiвниками учнiв, 

що вiдвiдують логопедичний пункт, вiдвiдує уроки у прикрiплених школах, щоб виробити 

єдину спрямованiсть у роботi з учнями, якi мають вади мови; складає щорiчний звiт про 

роботу i подає його у районний (мiський) орган державного управлiння освiтою; бере участь 

у засiданнях методичних об’єднань учителiв-логопедiв; iнформує педагогiчнi ради 

прикрiплених шкiл про завдання, змiст, наслiдки роботи логопедичного пункту; здiйснює 

зв’язок з дошкiльними закладами, школами для дiтей з важкими порушеннями мови, 

логопедами та лiкарями-спецiалiстами дитячих полiклiнiк; веде пропаганду логопедичних 

знань серед батькiв; перiодично виступає на батькiвських зборах з доповiдями про завдання i 

специфiку логопедичної роботи щодо пiдвищення успiшностi учнiв; надає батькам 

консультацiї, якi занотовуються у журналi облiку консультацiй (додаток № 4). 

Учитель-логопед зобов’язаний систематично пiдвищувати свою квалiфiкацiю. логопед 

проходить перепiдготовку та атестацiю у порядку, передбаченому для вчителiв-

дефектологiв. 

3.6. Для вчителiв-логопедiв логопедичних пунктiв дiючим законодавством передбаченi всi 

пiльги i переваги, тривалiсть чергової вiдпустки i порядок пенсiйного забезпечення, 

встановленi для вчителiв спецiальних шкiл-iнтернатiв для дiтей з вадами фiзичного або 

розумового розвитку. 

IV. Керiвництво i контроль за логопедичною роботою 

4.1. Безпосереднє керiвництво i контроль за логопедичною роботою учителiв-логопедiв 

здiйснюють органи державного управлiння освiтою, у вiданнi яких перебувають логопедичнi 

пункти. 

4.2. У разi наявностi в районi, мiстi, областi кiлькох логопедичних пунктiв при дитячих садках, 

загальноосвiтнiх школах, iнших закладах для дiтей з вадами мови створюються методичнi 

об’єднання учителiв-логопедiв. 

Керiвництво методичним об’єднанням учителiв-логопедiв покладається на одного з 

найдосвiдченiших учителiв-логопедiв або методистiв iнституту удосконалення вчителiв, 

яких призначає орган державного управлiння освiтою. 

V. Примiщення, обладнання i фiнансування логопедичного пункту 

5.1. Логопедичний пункт може розмiщуватися у примiщеннi дитячого садка, однiєї iз 

загальноосвiтнiх шкiл або у примiщеннi методичного кабiнету районного (мiського) органу 

державного управлiння освiтою. 



5.2. Логопедичний пункт, розмiщений у школi, вважається класом-комплектом при встановленнi 

штатiв школи тiльки стосовно кiлькостi ставок робiтничого i обслуговуючого персоналу. 

5.3. Для логопедичного пункту видiляється кабiнет площею не менше 20 кв. м, який вiдповiдає 

санiтарно-гiгiєнiчним вимогам. 

Логопедичний пункт забезпечується спецiальним обладнанням (перелiк обладнання 

логопедичного пункту визначений у додатку № 5). 

На районнi (мiськI) органи державного управлiння освiтою покладається вiдповiдальнiсть за 

обладнання логопедичного пункту, санiтарне утримання i ремонт примiщення. 

Логопедичний пункт фiнансується вiддiлом освiти, у вiданнi якого вiн перебуває. 

З прийняттям цього Положення вважати таким, що не застосовується, «Положення про 

логопедичнi пункти при загальноосвiтнiх школах», затверджене Мiнiстерством освiти СРСР 

09 квiтня 1976 року. 

Додаток № 1  

до Положення про 

логопедичнi пункти 

системи освiти 

 

СПИСОК ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВИ  

(заповнюється логопедом при обстеженнi дiтей прикрiплених шкiл, дитячих садкiв) 

1. Прiзвище, iм’я. 

2. Школа, дитячий садок. 

3. Клас, група. 

4. Домашня адреса. 

5. Дата обстеження. 

6. Успiшнiсть з рiдної мови (на момент обстеження). 

7. Вади мови дитини i рекомендацiї логопеда (зарахування на логопедичний пункт або консультацiя 

вчителевi, вихователю, батькам та iн.). 

Додаток № 

2  

до Положення про 

логопедичнi 

пункти системи 

освiти 

 

 

Мовна картка (заповнюється на кожного учня пiд час прийому на логопедичний пункт) 

1. Прiзвище, iм’я, вiк. 

2. Школа — клас, дитячий садок — група. 

3. Домашня адреса. 

4. Дата зарахування на логопедичний пункт. 

5. Успiшнiсть з рiдної мови (на момент обстеження). 

6. Скарги вчителiв чи батькiв. 

7. Висновок психоневролога. 

8. Данi про хiд розвитку мови. 

9. Стан слуху. 

10. Стан артикуляцiйного апарата (будова, рухливiсть). 

11. Загальна характеристика мови: 

а) запис бесiди, самостiйних зв’язних висловлювань; 



б) словниковий запас (охарактеризувати i навести приклади: словник у межах вжитку, ширший та iн.), чи 

правильно використовуються слова за значенням, чи є замiни слiв, якi частини мови переважно 

вживаються та iн.; 

в) граматична будова (зазначити можливостi граматичного оформлення мови: типи речень, якi 

вживаються, наявнiсть аграматизмiв), навести приклади; 

г) вимова i розпiзнавання звукiв: 1) вимова звукiв: вiдсутнiсть, неправильна вимова, замiна i сплутування 

окремих звукiв; 2) розпiзнавання звукiв на слух; 3) вимова слiв з рiзним складом, навести приклади; 

4) темп i чiткiсть мови. 

12. Письмо: зразки диктантiв первинного обстеження, а в учнiв, якi ранiше не вiдвiдували логопедичний 

пункт, i при випуску. 

13. Читання: 

а) успiшнiсть з читання на момент вступу до логопедичного пункту; 

б) характеристика володiння технiкою читання; 

в) помилки пiд час читання; 

г) розумiння прочитаного. 

14. Прояви заїкуватостi. 

15. Коротка характеристика дитини за даними педагогiчних спостережень (стiйкiсть уваги, 

працездатнiсть, спостережливiсть, ставлення до свого дефекту). 

16. Висновки логопеда. 

17. Результати виправлення мови (вiдмiчаються в картцi на момент випуску з логопедичного пункту i 

вiзуються вчителем, вихователем дитсадка або батьками). 

Додаток № 3  

до Положення про 

логопедичнi 

пункти системи 

освiти 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВІДВІДУВАННЯ 

Облiк вiдвiдування занять дiтьми ведеться в журналi.  

На кожну групу дiтей вiдводиться вiдповiдна кiлькiсть сторiнок. 

Для дiтей, з якими проводяться iндивiдуальнi заняття, вiдводяться окремi сторiнки. 

У кiнцi журналу вiдводиться мiсце для опису стану мови та успiшностi дiтей, що заповнюється за такою 

формою: 

1. Прiзвище, iм’я. 

2. Школа — клас, дитячий садок — група. 

3. Домашня адреса. 

4. Дата зарахування на логопедичний пункт. 

5. Вади мови. 

6. Дата випуску з логопедичного пункту. 

7. Стан мови, успiшнiсть на час випуску, рекомендацiї щодо подальшої роботи. Данi беруться з мовних 

карток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4  

до Положення про 

логопедичнi 

пункти системи 

освiти 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

(заповнюється вчителем-логопедом при наданнi консультацiй батькам на логопедичному пунктI) 

1. Дата консультацiй. 

2. Прiзвище, iм’я. 

3. Школа — клас, дитячий садок — група. 

4. Домашня адреса. 

5. Вади мови. 

6. Рекомендацiї логопеда. 

Додаток № 5  

до Положення про 

логопедичнi пункти 

системи освiти 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ 

1. Настiнне дзеркало для логопедичних занять 50 × 100 - 1 шт. 

2. Настiльне дзеркало 60 × 80 
- 1 шт. 

3. Дзеркало для iндивiдуальної роботи 9 × 12 
- 8 шт. 

4. Логопедичнi зонди, шпателi 
- 8 компл. 

5. Умивальник 
- 1 шт. 

6. Настiльна лампа 
- 1 шт. 

7. Класна дошка 
- 1 шт. 

8. Шафи 
- 2 шт. 

9. Столи лабораторнi 
- 2 шт. 

10. Стiл канцелярський - 1 шт. 

11. Парта одномiсна - 6 шт. 

12. Стiлець 
- 6 шт. 

13. Магнiтофон 
- 1 шт. 



14. Програвач з набором платiвок 
- 1 шт. 

15. Дiапроектор «СВЕТ» або фiльмоскоп 
- 1 шт. 

16. Наочний матерiал з розвитку мови (предметнi, сюжетнi, серiйнi малюнки та iн.) 
- 

17. Настiльнi iгри - 

18. Пiдручники й навчальнi посiбники - 

19. Прилад для корекцiї мови АІР-6 
- 6 шт. 

20. Вiдеомагнiтофон 
- 1 шт. 

21. Вiдеокасети 
- 10 шт. 

22. Екран - 1 шт. 

23. Вiзуальнi прилади І-2М, Унiтон та iн. по одному 

Примiтка: над стiнними дзеркалами має бути електричне освiтлення. 

 


