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Яворівської районної державної адміністрації 
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НАКАЗ 

03.09.2020                                                                                                                              №   

смт Івано – Франкове 

 

   Про проведення логопедичного обстеження  

учнів початкових класів 

учителем – логопедом 

 

Відповідно до Конвенції «Про права дитини», Конституції України, Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про охорону дитинства», наказу МОН України «Про затвердження 

Положення про логопедичні пункти системи освіти», наказу МОН України №1041 «Про 

забезпечення прав дітей – інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку», з метою проведення первинної діагностики мовленнєвих вмінь учнів, 

визначення рівня мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів початкової ланки, 

причин та механізмів мовленнєвих недоліків, виявлення учнів, що 

потребують першочергової спеціалізованої допомоги 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Учителеві – логопеду Манько О.І.: 

1.1.Упродовж вересня 2020 року провести первинну діагностику мовленнєвих умінь учнів 1-

4-х класів з метою визначення рівня мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів 

початкової ланки, причин та механізмів мовленнєвих недоліків, виявлення учнів, що 

потребують першочергової спеціалізованої допомоги; 

1.2.За наслідками та за висновками первинної діагностики провести зарахування учнів на 

логопункт та розподіл дітей-логопатів за принципом домінування провідного порушення на 

групи або підгрупи; 

До 05.10.2020 

1.3.Заповнити протокол обстеження та логопедичну картку на кожного логопата; 

До 10.10.2020 

1.4.Результати первинної діагностики довести до відома адміністрації опорного закладу  

До 30.09.2020 

1.5.Первинне логопедичне обстеження провести шляхом вивчення рівня інтелектуального 

розвитку дитини, аналізу письмових робіт та якісної характеристики помилок при написанні 

(з 2-го класу), спостереження за учнями у навчальній діяльності, та, за необхідністю, 

додатково, вивчення рівня сформованості навчальних навичок.  

1.6.Логопедичне обстеження учнів початкових класів проводити у взаємодії із практичним 

психологом навчального закладу. 

 

2.Класним керівникам 1-4-х класів: 

2.1.Забезпечити умови для проведення первинної діагностики учителем – логопедом 

Впродовж вересня 2020 року 

mailto:shkolayaniv@ukr.net


2.2.Сприяти консультативно – просвітницькій та превентивній роботі вчителя  - логопеда 
 

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – 

виховної роботи Дацко – Онищак О.С. 

 

Директор опорного закладу                         М.Ліскевич – Карпа 

   З наказом ознайомлено: 

 

                      О.Дацко – Онищак 

 

                      О.Манько 

 

                      С.Ізб’янська 
 


