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Керівникам закладів загальної 

середньої, спеціальної та 

дошкільної освіти м. Суми

Інформація про проведення 

комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку 

дитини  КУ Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Сумської 

міської ради 

 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 

2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому 

числі у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, надання психолого-педагогічної допомоги 

та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, відповідно  до 

частини 3¹ статті 48 Закону України «Про загальну середню освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» прийнято 

рішення Сумської міської ради від 28 березня №3211-МР «Про створення 

Комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської 

ради». 

Комунальна установа Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської 

міської ради (далі ІРЦ) функціонує за адресою: м. Суми, вул. 20 років 

Перемоги, 9. З 02.10.2018 року розпочато проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 

Пунктом 8 Положення про ІРЦ передбачено взаємодію із закладами 

освіти щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього 

віку. 

Практика свідчить, що здебільшого саме заклад освіти виявляє 

існування труднощів, які стримують розвиток дитини й ускладнюють процес 

навчання. У разі виявлення такої дитини, проводиться первинне оцінювання 
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саме на рівні закладу. Під час первинного оцінювання узагальнюються дані 

про особливості фізичного розвитку, мовленнєві й комунікативні здібності, 

когнітивний розвиток. Ці дані є основою для формулювання наступних 

висновків: 

- дитина не має труднощів у розвитку й навчанні та не потребує 

додаткових освітніх послуг, її розвиток відповідає віковим особливостям; 

- дитина має труднощі  в  розвитку і навчанні (зазвичай, тимчасові), які 

можуть бути усунені педагогічними працівниками закладу; 

- дитина має труднощі в розвитку і навчанні (не тимчасові), які не 

можуть бути усунені на рівні ресурсів закладу. Потребує проведення 

комплексної оцінки фахівцями ІРЦ.  

ІРЦ проводить комплексну оцінку у таких випадках: 

-  звернення батьків (одного з батьків) або законних представників 

дитини; 

-  особисте звернення дитини віком від 16 до 18 років; 

-  звернення адміністрації закладів освіти (за наявності згоди батьків 

(одного з батьків) або законних представників дитини; 

-  звернення органів опіки та піклування щодо проведення комплексної 

оцінки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Основними завданнями комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини є : 

- визначення особливих освітніх потреб; 

- визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких 

сторін; 

- розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої 

програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потреби в 

індивідуальній програмі розвитку; 

- розробка рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для 

адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних 

представників дитини. 

Звертаємо Вашу увагу, ІРЦ не визначає індивідуальну форму навчання 

(задача закладу охорони здоров’я – лікарсько-консультативної комісії).  

Комплексне оцінювання розвитку дитини може здійснюватися в межах 

ІРЦ, за місцем навчання та, за потреби, за місцем проживання дитини.  

У випадках, коли комплексне оцінювання здійснюється за місцем 

навчання та/або проживання дитини, то графік проведення обов’язково 

погоджується з керівником закладу освіти, закладу охорони здоров’я та 

батьками за два тижні до початку. Участь батьків (одного з батьків) або 

законних представників дитини є обов’язковою. 

ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з 

моменту звернення. 

 Під час  первинного прийому батьки заповнюють заяву на проведення 

комплексної оцінки розвитку дитини та згоду на обробку персональних 



даних, відповідно до якої результати  можуть бути передані третім особам, 

зокрема закладу освіти.  

Звертаємо Вашу увагу, що батьки мають право відмовитися від передачі 

Висновку до закладу освіти.  У такому випадку, фахівці ІРЦ не мають право 

інформувати заклад освіти про виявлені особливості психофізичного 

розвитку дитини та її потреби. 

Для проведення комплексної оцінки батькам необхідно надати 

документи: 

- документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або 

законних представників;  

- заява, згода (заповнюються в ІРЦ); 

- свідоцтво про народження дитини (оригінал, ксерокопія); 

- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі 

інвалідності); 

- форма первинної облікової документації  № 112/о, витяг з історії 

розвитку дитини, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідка від 

психіатра; 

- психолого-педагогічна характеристика закладу освіти, який відвідує 

дитина. 

  На сьогодні Картка стану здоров’я, яку заповнювали батьки в закладах  

охорони здоров’я для проходження психолого-медико-педагогічної 

консультації,  не дійсна! 

Підготовка відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих 

днів. 

 Висновок ІРЦ є підставою для організації інклюзивного навчання (за 

умов наявності у дитини особливих освітніх потреб) або здобуття освіти в 

спеціальних закладах (класах/групах). 

Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими 

напрямами: 

- оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня загального 

розвитку дитини, її відповідності віковим нормам, розвитку дрібної 

моторики, способу пересування тощо);  

- оцінка мовленнєвого розвитку дитини (визначення рівня мовленнєвого 

розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності 

мовленнєвого порушення та його структури); 

 - оцінка когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості 

таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага);  

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини (виявлення здатності дитини 

до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її 

причин); 

 -  оцінка освітньої діяльності дитини (визначення рівня сформованості 

знань, умінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних 

критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку). 

За результатами комплексної оцінки фахівці ІРЦ: 



-  визначають напрями та обсяг надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами 

(для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми 

реабілітації);  

- забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і 

групових занять. 

 Психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги надаються 

дітям з ООП, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та інших закладах освіти, які 

забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та не отримують 

відповідної допомоги. 

Пропонуємо буклет  для використання в роботі та розповсюдження 

серед батьків (додається). 

Заздалегідь вдячні за співпрацю.  

 

З повагою 

 

Директор ІРЦ                                                                               М.М. Свириденко    


