
Організація психолого-педагогічного супроводу та надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими 

освітніми потребами 
Психолого-педагогічний супровід − це комплексна система заходів з 

організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена 

індивідуальною програмою розвитку. 

Психолого-педагогічні послуги − це комплексна система заходів з 

організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми 

потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та 

надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних 

установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями 

Інклюзивно-ресурсного центру. 

Корекційно-розвиткові послуги − це комплексна система заходів 

супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, 

що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її 

пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. 

Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги спрямовані на: 

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх 

самостійності та відповідних компетенцій; 

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови 

підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 

та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти; 

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням 

наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення 

особистості. 

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного 

центру: 

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами 

(для дитини з інвалідністю − з урахуванням індивідуальної програми 

реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних 

і групових занять; 

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування 

індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання 

відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов 

для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого 

місця, використання технічних засобів тощо). 

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються 

дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 



та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти, і не отримують відповідної допомоги. 

 

 


