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І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності психолого-педагогічного 

консиліуму навчально – реабілітаційного центру «Горлиця». 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про освіту» №2145-

VІІІ від 05.09.2017 р. із змінами і доповненнями, «Положення про навчально-

реабілітаційний центр», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.03.2019 р. № 221. 

1.3. Психолого-медико-педагогічний консиліум (скорочено – консиліум, ПМПК) – 

це дорадчий, систематично діючий орган навчально – реабілітаційного центру 

«Горлиця», створений для надання індивідуальної психолого-педагогічної 

допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку здобувача освіти, який 

утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу та діє на 

підставі цього Положення.  

1.4. Ціль діяльності психолого-медико-педагогічного консиліуму - організація 

індивідуалізованого психолого-педагогічного супроводу навчально-пізнавальної 

діяльності дітей з особливими освітніми потребами на основі застосування 

особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням їхніх особливостей 

психічного розвитку. 

Психолого-медико-педагогічний супровід – це комплексний педагогічний 

підхід, який забезпечується групою педагогів навчально – реабілітаційного 

центру, котрі беруть безпосередню участь у освітньому процесі дитини з 

особливими освітніми потребами. Такий підхід реалізується через систему заходів 

з організації індивідуалізованої підтримки (адаптації і модифікації), розроблених 

на основі планомірних спостережень особливостей перебігу освітнього процесу 

дітей.  

1.5. Психолого-медико-педагогічний консиліум підпорядковується керівнику 

навчального закладу. 

1.6. Психолого-медико-педагогічний консиліум співпрацює з відповідними 

міськими інклюзивно-ресурсними центрами органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

П. Принципи діяльності психолого-педагогічного консиліуму 
 Визначальними принципами роботи ПМПК є: 

 повага до особистості та опора на позитивні якості дитини з відхиленнями у 

фізичному та психічному розвитку; 

 комплексність вивчення особистості дитини, організація ефективної 

допомоги і психолого-педагогічної підтримки, відстеження динаміки її 

розвитку з метою успішного навчання і подальшої соціальної адаптації; 

 пріоритет педагогічних завдань і використання інформації про дитину, що є 

істотною для організації освітнього процесу; 

 організація роботи на засадах співпраці усіх учасників ПМПК, усі члени 

підтримки беруть участь у обміні інформації, оцінці сильних сторін і 

недоліків у всіх сферах розвитку дитини; 

 командний підхід у підготовці рішення про педагогічну стратегію: цілі, 

завдання, зміст навчання, застосування адаптацій, модифікацій та 

додаткових засобів підтримки; 

 активне залучення батьків до участі в супроводі освітнього процесу їхньої 

дитини; 



 закритість інформації та дотримання етичних принципів учасниками 

ПМПК. 

Ш. Склад психолого-медико-педагогічного консиліуму 
3.1.Конкретний склад учасників психолого-медико-педагогічного консиліуму 

(ПМПК) залежить від потреб дитини з певним видом порушень психічного та 

фізичного розвитку або в залежності від специфіки питань, які необхідно 

вирішити.  

3.2. До складу постійних учасників психолого-медико-педагогічного консиліуму 

закладу входять заступник директора з навчально-виховної роботи (голова 

ПМПК), лікар-психіатр, корекційні педагоги, практичний психолог, соціальний 

педагог, інші педагогічні працівники, в тому числі вчитель початкових класів або 

класовод, вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної культури).  

3.3. На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму обирається 

заступник голови та секретар консиліуму. 

3.4. На засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму запрошуються: 

1) представник інклюзивно-ресурсного центру Дніпровської міської ради  (не 

рідше ніж двічі на рік); 

2) фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної освітньої 

траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах); 

3) спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної 

освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). 

3.5. На засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму також можуть 

запрошуватися представники громадських організацій, які сприяють реалізації та 

захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.  

3.6. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня 

(вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.  

IV. Провідними функціями і завданнями діяльності психолого-медико-

педагогічного консиліуму навчально – реабілітаційного центру «Горлиця» є: 

1) організація реабілітаційних заходів в  закладі освіти (проведення 

корекційно-розвиткових занять, дотримання медичних рекомендацій, 

спостереження за особливостями соціально-психологічного стану, організація 

термінових заходів щадного режиму, додаткових консультацій тощо) відповідно 

до Індивідуальної програми розвитку або  Індивідуальної програми  реабілітації 

дітей з інвалідністю, коригування реабілітаційних заходів в залежності від 

динаміки розвитку дитини; 

2) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та 

результатів корекційно-розвиткової роботи; 

3) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення 

учнів (вихованців); 

4) визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням 

освітніх потреб учня (вихованця); 

5) надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним 

представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня 

(вихованця);  

6) вивчення соціальної ситуації розвитку дитини, її статусу в колективі та 

формулювання рекомендацій відповідно до своєї професійної компетентності. 

V. Організація діяльності психолого-педагогічного консиліуму 



5.1. Загальне керівництво діяльністю ПМПК здійснює заступник директора 

навчально – реабілітаційного центру «Горлиця», який несе відповідальність за 

виконання покладених на ПМПК функцій і завдань, визначає ступінь 

відповідальності кожного учасника ПМПК. 

5.2. Психолого-педагогічний консиліум працює постійно, в кінці навчального 

року складає звіт про результати своєї роботи. 

5.3. Основною організаційною формою діяльності ПМПК є спільні (колегіальні) 

засідання учасників ПМПК, що проводяться відповідно до затвердженого плану 

(графіка), але не рідше ніж двічі на рік. За потреби скликаються позачергові 

засідання. 

5.4. Головою засідання ПМПК є заступник директора з навчально-виховної 

роботи навчально – реабілітаційного центру «Горлиця». 

5.5. Обов’язки голови ПМПК: 

 координація діяльності всіх учасників ПМПК; 

 постійний контроль за веденням учасниками ПМПК спостережень за 

успіхами дітей та фіксацією ними отриманих результатів у Щоденнику 

спостережень фахівця;  

 контроль за вчасною  розробкою та  затвердженням стратегій (заходів) 

педагогічного впливу, Індивідуальної програми розвитку дитини. 

5.6. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі 

засідання, який веде відповідальний секретар, та ухвалюються простою більшістю 

голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

голови психолого-педагогічного консиліуму.   

VІ. Порядок підготовки і проведення засідання психолого-педагогічного 

консиліуму 

6.1. Кожна дитина, яка здобуває освіту в навчально – реабілітаційному центрі 

«Горлиця», стає об’єктом уваги ПМПК з метою обговорення особливостей її 

психофізичного стану, навчально-пізнавальної діяльності, формування 

особистості та прийняття рішення щодо необхідності створення особливих умов 

супроводу, визначення ступеня індивідуалізації навчального процесу (адаптацій, 

модифікацій, забезпечення додаткових заходів та пристосувань), відповідно до 

Висновку інклюзивно-ресурсного центру. 

6.2. Протягом двох тижнів початку навчального року члени ПМПК організовують 

системне спостереження, поглиблене вивчення особливостей готовності до 

здійснення навчальної діяльності, проводять оцінку знань, умінь та навичок 

здобувачів освіти відповідно до освітньої програми закладу.  

За результатами педагогічного вивчення педагогами формуються висновки, 

прогнозуються першочергові завдання реалізації освітніх потреб дитини, 

складається доповідь для обговорення на першому засіданні ПМПК.  

Результати педагогічного вивчення та висновки обов’язково доводяться до 

відома батьків. 

6.3. Перше засідання ПМПК відбувається на початок навчального року і має своїм 

завданням: 

 визначити ступінь психолого-педагогічної підтримки дітям відповідно до 

тяжкості і складності наявних порушень, в залежності від стану збереження 

здоров’я та інтелектуальних здібностей дитини; 



 щодо кожної дитини (за необхідності) сформувати групу фахівців, 

відповідальних за реалізацію завдань педагогічного патронажу.  

6.4. Завдання супроводу визначаються, як правило, на 3 місяці. За результатами 

подальшого моніторингу динаміки розвитку та успішності навчання дитини зміни 

в Індивідуальну програму розвитку можуть вноситись раніше. 

6.5. На наступному засіданні консиліуму провідний педагог, а також всі інші 

учасники ПМПК, що беруть участь в обстеженні і корекційній роботі з нею, 

дають висновки про розвиток дитини і рекомендації. На підставі наданої 

інформації учасниками консиліуму формулюється колегіальний висновок, що 

містить узагальнену характеристику структури психофізичного розвитку дитини 

(без вказівки діагнозу), оцінку ефективності запроваджених педагогічних заходів, 

досягнення та успішність динаміки розвитку дитини, пропозиції щодо наступних 

завдань супроводу. 

    Висновок консиліуму навчально – реабілітаційного центру «Горлиця» є 

підставою для подальшого коригування індивідуального планування педагогічних 

впливів. 

Колегіальний висновок підписується головою і всіма членами консиліуму. 

6.6. Колегіальний висновок консиліуму доводяться до відома батьків (осіб, які їх 

замінюють) в доступній для розуміння формі. Запропоновані рекомендації 

реалізуються тільки за їх згоди. 

6.7. За результатами психолого-педагогічного супроводу дитини на основі 

рішення консиліуму може бути ініційованим питання про проведення повторної 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями 

інклюзивно-ресурсного центру. 
 


