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Спеціальні засоби корекції  
психофізичного розвитку дітей  

з особливими освітніми потребами 

Обладнання загального корекційного призначення:
  комп’ютерне обладнання та інша техніка
  програмне забезпечення
  мультимедійне обладнання
  демонстраційне обладнання
  обладнання для обробки і підготовки друкованих роздат-
кових матеріалів

  меблі

Обладнання для корекції ігрової діяльності дітей:
  іграшки для розвитку первинних рухів і навичок
  образно-сюжетні іграшки, атрибути, ігрове обладнання
  іграшки символічні (для ознайомлення з навколишнім 
світом)

  технічні іграшки 
  м’яконабивні іграшки
  іграшки для художнього і музичного розвитку
  іграшки для фізичного розвитку
  настільні ігри з правилами

Обладнання для розвитку сліпих дітей та зі зниженим 
зором:

  апарати, прилади спеціального призначення
  допоміжні засоби для проведення корекційної роботи
  збільшувальні прилади
  прилади для підсвічування
  прилади навчальні
  дидактичні матеріали
  засоби для проведення занять із просторового орієнту-
вання

  програмне забезпечення
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Обладнання для розвитку глухих дітей  
та зі зниженим слухом:

  апарати, прилади спеціального призначення
  моделі площинні, об’ємні
  дидактичні посібники

Обладнання для корекції когнітивної сфери дітей 
з різними порушеннями психофізичного розвитку:

  посібники для засвоєння окремих понять
  настільно-друковані дидактичні ігри
  навчально-наочне обладнання
  роздатковий матеріал
  комп’ютерні програми навчального призначення

Обладнання для корекції мовленнєвої сфери дітей 
з тяжкими порушеннями мовлення:

  спеціальне логопедичне обладнання
  обладнання індивідуального призначення для логопедич-
ної роботи

  комплекти логопедичних інструментів для постановки 
звуків

  обладнання для дезінфекції зондів
  навчальні іграшки
  дидактичні посібники
  комп’ютерні програми

Обладнання для корекції емоційно-вольової, 
соціальної сфери та сенсорної інтеграції дітей:

  обладнання та прилади для кабінету психологічного роз-
вантаження

  обладнання для альтернативної комунікації
  програмне забезпечення
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Обладнання для корекції фізичної сфери розвитку дітей 
з порушеннями опорно-рухового апарату:

  обладнання (меблі) для забезпечення дошкільної освіти 
дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

  реабілітаційне обладнання для дітей з порушеннями 
опорно-рухового апарату

  спортивне приладдя
  тренажери 

Обладнання для ресурсної кімнати
  меблі
  технічне обладнання
  додаткове обладнання — м’яч-фітбол, килимок-пазл, ки-
лим, іграшки, конструктори, стіл для ігор з піском та во-
дою тощо

Примітка.  Складено відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливи-
ми освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти (наказ МОН 
від 01.04.2019 № 423). Пам’ятку підготувала Наталя Смірнова, редактор журналу «Вихователь-методист дошкільного за-
кладу», Київ. 

Від редакції

Сервіс «Офіційні документи» на emetodyst.mcfr.ua 
містить тексти наказів МОН, які регулюють орга-
нізацію інклюзивної освіти в закладах дошкільної 
освіти, зокрема:

  наказ МОН «Пpo затвердження Примірного поло-
ження про команду психолого-педагогічного су-
проводу дитини з особливими освітніми потребами 
в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» 
від 08.06.2018 року № 609;

  наказ МОН «Про затвердження Типового переліку 
спеціальних засобів корекції психофізичного роз-
витку дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних та спеціальних групах 
закладів дошкільної освіти» від 01.04.2019 № 423

  наказ МОН «Про затвердження Змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 
2005 року № 557»


