1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна
Рік навчання 1
01 Освіта/Педагогіка Семестр 10-ий (1)
016 Спеціальна освіта Лекції 30 год.
Кількість годин/кредитів
о/п Корекційна
Практичні 24 год.
150 / 5
Лабораторні психопедагогіка
(олігофренопедагогіка) Індивідуальні Самостійна робота 86 год.
Магістр
Консультації 10 год.
ІНДЗ: є
Форма контролю: екзамен
Денна форма навчання

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Навчальна
дисципліна
"Організація
та управляння
корекційнореабілітаційною діяльністю" належить до циклу нормативних навчальних
дисциплін підготовки магістра, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності
016 Спеціальна освіта, за освітньо-професійною програмою Корекційна
психопедагогіка (олігофренопедагогіка)
Предмет вивчення навчальної дисципліни – організаційна й управлінська
діяльність, що здійснюється у системі корекційно-реабілітаційних служб України,
які забезпечують комплексну реабілітацію та супровід осіб з обмеженнями
життєдіяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із
теоретико-методологічними основами організації і управління у галузі корекційнореабілітаційної діяльності; нормативними засадами, науковими підходами,
статистичною інформацією, що створюють відповідне теоретичне та емпіричне
підґрунтя для розуміння управлінської діяльності та міжсистемної співпраці
корекційно-реабілітаційних служб з системами освіти та охорони здоров’я в
Україні; організацією й управлянням процесом корекційно-реабілітаційної
допомоги на регіональному рівні; стратегією розвитку корекційно-реабілітаційної
діяльності як складової стратегії соціально-економічного розвитку; питаннями
кадрової політики в системі корекційно-реабілітаційної допомоги.
Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення із сучасними
принципами та системно-методологічними засадами організаційно-управлінської

діяльності у світлі сучасної системно-синергетичної парадигми; вивчення основних
понять та термінів; вивчення актуальних міжнародних та вітчизняних нормативноправових актів; вивчення принципів управління корекційно-реабілітаційним процесом у
закладах освіти; вивчення питань системності управління у закладах освіти для дітей з
особливими потребами; вивчення особливостей регіональної системи корекційно-

реабілітаційної допомоги, її організаційної структури та структури управління;
вивчення діяльності навчально-реабілітаційних центрів та спеціальної школи;
вивчення питань підготовки фахівців до організації й управління корекційнореабілітаційною процесом.

Міждисциплінарні зв’язки: "Теорія та історія корекційної освіти",
"Організація інклюзивної освіти", "Технологія проведення психолого-педагогічного
консультування фахівців", "Сучасні нормативні засади організації корекційної
освіти", "Інноваційна діяльність організатора спеціальної освіти", "Професійнокомунікативна компетентність організатора спеціальної освіти", "Корекційнореабілітаційний практикум", "Організація педагогічного процесу в корекційній
освіті".
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Професійна компетентність фахівця з спеціальної освіти – це відносно стала
структура професійної самосвідомості й інтегральна характеристика діяльності
фахівця, яка полягає у володінні ним достатнім обсягом фахових знань, умінь та
навичок, професійно значущими особистісними якостями і вміннями, що
забезпечують успішне виконання професійних функцій у соціально визнаній і
зафіксованій суспільством сфері спеціальної освіти.
Результатами вивчення дисципліни мають стати такі сформовані в
здобувачів вищої освіти професійні компетентності:
загальні, що мають універсальний характер, не прив’язаний до предметної
діяльності:
- здатність застосовувати базові знання в галузі фахових наук для засвоєння
загальнопрофесійних дисциплін.
- здатність до особистісної й професійної самоактуалізації й самореалізації в
професійному середовищі на засадах високої світогляднометодологічної культури,
цілісного осягнення генезису освіти як інституту в історичному контексті,
національних аспектів філософії освіти;
- готовність до встановлення співвідношення ролі науки в розвитку
цивілізації, цінності наукової раціональності та її історичних типів, знання
структури, форм і методів наукового пізнання, їхньої еволюції тощо;
- здатність до пошуку, обробки й використання інформації в складних
інформаційних системах, її інтерпретації та використання з професійною метою;
- здатність вільно орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації,
вести особистий науковий пошук;

- готовність оцінювати та коректувати безпеку корекційно-реабілітаційного
процесу, забезпечувати заходи з охорони праці в процесі роботи за фахом,
проводити аналіз умов праці за показниками чинників виробничого середовища,
виявляти потенційні джерела небезпечних і шкідливих явищ, причини виробничого
травматизму, професійних захворювань;
- здатність вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних аспектах
корекційно-реабілітаційного процесу, критеріях та рівнях професіоналізму фахівця
тощо;
- готовність майбутнього фахівця з спеціальної освіти до постійної
самоактуалізації, мотивації високих досягнень, прагнення високих професійних
результатів, життєвих успіхів;
- готовність самостійно освоювати нові науково-педагогічні та оздоровчі
теорії;
- здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення,
який дозволяє розуміти та розв’язувати соціальні, медичні, педагогічні тощо
проблеми, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих наукових
компетенцій у галузі корекційно-реабілітаційної діяльності та здоров’я людини;
- здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів;
- готовність до організації дослідно-експериментальної та дослідницької
роботи у сфері корекційно-реабілітаційної діяльності та здоров’я людини,
апробації та представлення її результатів у публікаціях.
Спеціальні або фахові, які визначають профіль освітньої програми та
кваліфікацію випускника:
- готовність застосовувати у професійній діяльності знання міжнародних та
вітчизняних нормативно-правових актів у галузі спеціальної освіти;
- здатність розуміння та реалізації стратегічних пріоритетів (завдань)
розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги;
- здатність реалізувати на практиці знання сучасних підходів до сутності
управління;
- здатність розуміти й реалізувати функції управління;
- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері;
- здатність реалізувати знання основ ділового спілкування, навички роботи в
команді;
- готовність ефективно реалізувати необхідні уміння й навички у практичній
діяльності відповідно до кваліфікаційних характеристик професіоналів та фахівців
у галузі корекційно-реабілітаційної допомоги;
- готовність вести ділову документацію в закладах освіти для дітей з
особливими потребами;
- здатність розуміння та дотримання етичних норм поведінки щодо інших
людей, зокрема осіб з особливостями психофізичного розвитку;
- готовність здійснювати корекційно-реабілітаційну діяльність на засадах
загальноприйнятих принципів державної політики у сфері соціального захисту;

- здатність реалізувати на практиці принципи моніторингу оцінки стану та
якості соціального забезпечення;
- здатність використовувати професійно-профільні знання під час взаємодії з
органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту;
- здатність застосовувати класичні та інноваційні освітні, реабілітаційні,
інформаційні технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного
розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту;
- готовність до створення комфортного середовища навчальнореабілітаційного центру, спрямованого на підтримку оптимальної динаміки
працездатності, покращення фізичного і психологічного самопочуття, збереження
здоров’я учасників педагогічного процесу;
- готовність до спілкування з різними категоріями осіб із особливостями
психофізичного розвитку;
- готовність реалізувати в професійній діяльності принципи командної
роботи;
- готовність до виконання завдань корекційно-реабілітаційної роботи;
- готовність взаємодіяти з іншими педагогами, спеціалістами, батьками дітей
з особливими освітніми потребами;
- здатність до гуманізації корекційно-реабілітаційного процесу на основі
врахування функціональних можливостей його учасників: забезпечення пріоритету
загальнолюдських цінностей, гармонії відносин людини і навколишнього
середовища, суспільства і природи;
- здатність виявляти наполегливість у досягненні мети;
- здатність до творчої реалізація управлінських умінь і навичок у професійній
діяльності.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна програма курсу розрахована на 150 годин (упродовж 10 семестру
для денної форми навчання). Із них: лекцій – 30 години, практичних занять – 24
години, самостійної роботи – 86 годин, консультацій – 10 годин.
Видом контролю є екзамен. На вивчення дисципліни за вимогами кредитномодульної системи відводиться 5 кредитів ЕСТS.
Навчальна дисципліна включає три модулі.
У межах першого модуля визначено три змістові модулі.
У першому змістовому модулі "Наукові засади управління корекційнореабілітаційною діяльністю" розглядається категоріальна сутність управління
корекційно-реабілітаційною діяльністю; досліджується методологія корекційнореабілітаційною діяльності; визначаються наукові підходи до організації й
управляння процесом корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні;
висвітлюються питання кадрової політики в системі корекційно-реабілітаційної

допомоги.
У другому змістовому модулі розкриваються "Організаційно-методичні
аспекти управління корекційно-реабілітаційною діяльністю", зокрема, викладено
питання стратегії розвитку корекційно-реабілітаційної діяльності як складової
стратегії
соціально-економічного
розвитку;
розглядаються
особливості
регіональної системи корекційно-реабілітаційної допомоги, організаційна
структура та структура управління; вивчається діяльність навчальнореабілітаційних центрів та спеціальної школи.
Третій змістовий модуль має назву "Підготовка фахівців до організації й
управління корекційно-реабілітаційною процесом" і висвітлює питання професійної
готовності педагогів до здійснення корекційно-реабілітаційної діяльності.
Головна спрямованість другого модуля (навчальний проект) полягає у
формуванні творчого розуміння і розв’язання проблем університетської освіти.
Третій модуль передбачає здійснення контролю з кожного змістового
модуля з метою з’ясування рівня засвоєння студентами змісту конкретного модуля.
Таблиця 2
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Наукові засади управління корекційнореабілітаційною діяльністю
Тема 1.

Корекційно-реабілітаційна
діяльність як допомога особам (дітям) з
особливими потребами
Тема 2.
Теоретико-методологічні
аспекти управлінської діяльності у
закладах освіти для дітей з особливими
потребами
Тема 3. Кадрова політика в системі
корекційно-реабілітаційної діяльності

17

4

2

10

1

19

4

4

10

1

17

4

2

10

1

Разом за модулем 1

53

12

8

30

3

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні аспекти управління
корекційно-реабілітаційною діяльністю
Тема 4. Стратегія розвитку корекційнореабілітаційної допомоги в Україні та
сучасні
моделі
її
організаційної
структури й структури управління
Тема 5.
Організаційні механізми
забезпечення управління системою
корекційно-реабілітаційної допомоги
Тема 6. Організація, управлінння та

19

4

2

12

1

21

4

4

12

1

22

4

4

12

2

напрями
діяльності
реабілітаційних центрів

навчально-

Разом за модулем 2

62

12

10

36

4

Змістовий модуль 3. Підготовка фахівців до організації й управління
корекційно-реабілітаційним процесом
Тема 7. Сучасні тенденції підготовки
фахівців
до
роботи
в
умовах
корекційно-реабілітаційного процесу
Тема 8.
Підготовка фахівців до
здійснення
управління
процесом
корекційно-реабілітаійної діяльності

20

4

4

10

2

15

2

2

10

1

Разом за модулем 3

35

6

6

20

3

150

30

24

86

10

Всього годин:

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Самостійна робота базується на самостійній пізнавальній діяльності
студентів, стимулює проблемний, дискусійний характер навчання, підвищує творчу
активність студентів у процесі оволодіння професійними й загальноосвітніми
знаннями. Головна мета самостійної пізнавальної діяльності студентів – навчитися
індивідуально
здобувати,
оновлювати,
поповнювати
знання,
плідно
використовувати їх під час навчання та в подальшій професійній діяльності.
Самостійна робота студентів базується на принципах розвиваючого навчання,
відбувається без безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом. У
процесі самостійної роботи реалізується основна функція навчального процесу –
одержання студентом максимального обсягу знань, їх закріплення і перетворення у
стійкі вміння і навички. Завдяки самостійній роботі студенти набувають також
здатність: більш чітко й усвідомлено проявляти мотивацію й цілеспрямованість у
набутті знань; виховувати в собі самоорганізованість, самоконтроль та інші
особистісні якості; заповнювати "інформаційний вакуум" необхідними науковими
знаннями; позбутися так званого "явища вторинної неграмотності", зокрема,
невміння осмислено читати, аналізувати отриману інформацію, робити власні
висновки; формувати мовну компетентність; набувати навичок самостійної роботи
для майбутньої професійної діяльності: брати на себе відповідальність, самостійно
вирішувати проблеми, знаходити конструктивні рішення, виходити з кризових
ситуацій.
Під час вивчення навчальної дисципліни "Організація та управляння
корекційно-реабілітаційною діяльністю" студентам пропонуються найбільш
ефективні форми самостійної роботи: робота з навчальною, науковою,
науковопопулярною та довідковою літературою; підготовка творчих відповідей на
запитання; опрацювання проблемних питань; підготовка доповідей, конспектів,
тематичних розвідок, анотацій, рефератів; написання ессе; робота з бібліографією;
складання тематичних таблиць, схем тощо.

№
з/п

Кількість
годин

Тема

Денна

Змістовий модуль 1. Наукові засади управління корекційно-реабілітаційною
діяльністю
Тема 1. Корекційно-реабілітаційна діяльність як допомога особам
(дітям) з особливими потребами
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної
діяльності.
2. Характеристика корекційно-реабілітаційної діяльності.
3. Основні категоріальні дефініції системи корекційно-реабілітаційної
діяльності.
4. Корекційно-реабілітаційна діяльність як цілісна система та як
процес. Її підсистеми.
5. Суб’єкти корекційно-реабілітаційної діяльності.
6. Напрями, об’єкти та види корекційно-реабілітаційної діяльності.
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Практичні завдання:
1. Складіть перелік основних нормативно-правових актів у галузі
корекційно-реабілітаційної діяльності.
2. Назвіть науковців, в працях яких знайшли відображення
проблеми корекційної роботи та реабілітаці осіб з різними
психофізичними порушеннями.
3. Складіть таблицю "Напрями, об’єкти та види корекційнореабілітаційної діяльності":
Медична
реабілітація

Фізична
реабілітація

Психологопедагогічна
реабілітація

Освітні
послуги
(як різновид
реабілітації

Професійна
реабілітація

10

Трудова
реабілітація

Надавачі послуг
Види послуг

4. Складіть

термінологічний
розглядається.

2

словник

до

теми,

що

Тема 2.
Теоретико-методологічні аспекти управлінської
діяльності у закладах освіти для дітей з особливими потребами
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Сучасні підходи до сутності управління.
2. Зміст управління. Класифікація функції управління.
3. Менеджмент як одна з головних функцій управління. Менеджмент
освітніх інновацій.
4. Трактування поняття "управління у корекційно-реабілітаційній
діяльності".
5. Принципи управління корекційно-реабілітаційним процесом у
закладах освіти.
6. Принцип інноваційності в управлінні корекційно-реабілітаційною
діяльністю і шляхи його реалізація.
7. Три сфери (підсистеми) управління у закладах освіти для дітей з
особливими потребами.
8. Сучасні проблеми та протиріччя організаційно-управлінської
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діяльності у різних сферах корекційно-реабілітаційного процесу.
9. Компоненти, що забезпечують ефективність організаційноуправлінської діяльності у сфері корекційно-реабілітаційної роботи.
Практичні завдання:
1. Складіть таблицю: "Вертикаль управління
реабілітаційною діяльністю":
Державний рівень
Міністерство
охорони здоров’я
України

Міністерство
освіти і науки
України

корекційно-

Міністерство
соціальної
політики України

Обласний рівень

Районний (міський) рівень

2. Складіть термінологічний словник до теми, що
розглядається.

3

Тема 3. Кадрова політика в системі корекційно-реабілітаційної
діяльності
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Нормативно-правові засади кадрової політики в системі
корекційно-реабілітаційної діяльності.
2. Класифікаційні характеристики професіоналів у процесі
корекційно-реабілітаційної допомоги:
1) вчитель-дефектолог;
2) вчитель-реабілітолог.
3. Класифікаційні характеристики фахівців у процесі корекційнореабілітаційної допомоги:
1) асистент вчителя-дефектолога;
2) асистент вчителя-реабілітолога.
4. Загальна характеристика діяльності керівника закладу освіти для
дітей з особливими потребами.
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Практичні завдання:
1. Зробіть порівняльний аналіз кваліфікаційних характеристик
професіоналів та фахівців у галузі корекційнореабілітаційної діяльності.
2. Процес усвідомленого професійного розвитку містить такі
складові: духовний розвиток, інтелектуальний розвиток,
професійне зростання, збереження фізичного здоров’я.
Презентуйте власне розуміння цих складових.
3. Складіть термінологічний словник до теми, що
розглядається.
Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні аспекти управління корекційнореабілітаційною діяльністю
Тема 4. Стратегія розвитку корекційно-реабілітаційної допомоги
4
12
в Україні та сучасні моделі її організаційної структури й

структури управління
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Потенціал соціально-економічного розвитку регіону як основа
стратегії розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги.
2. Стратегічні пріоритети (завдання) розвитку системи корекційнореабілітаційної допомоги.
3. Поняття "єдиного корекційно-реабілітаційного простору".
4. Моделі відповідальності (управління) підсистем у сфері
корекційно-реабілітаційної допомоги.
5. Функції управління у корекційно-реабілітаційній діяльності.
6. Спільність функцій управлінської вертикалі та управлінської
горизонталі у сфері корекційно-реабілітаційної допомоги.
7. Основні вимоги щодо управління при організації корекційнореабілітаційної допомоги.

5

Практичні завдання:
1. У таблиці розмежуйте функції органів освіти і науки, охорони
здоров’я та соціального захисту у сфері корекційнореабілітаційної допомоги.
2. Складіть термінологічний словник до теми, що розглядається.
Тема 5.
Організаційні механізми забезпечення управління
системою корекційно-реабілітаційної допомоги
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Особливості структури інформаційного простору системи
корекційно-реабілітаційної допомоги.
2. Функції єдиної інформаційної бази регіональної системи
корекційно-реабілітаційної допомоги.
3. Ділова документація в закладах освіти, охорони здоров’я та системі
соціального захисту. Централізований банк інформації.
4. "Карта корекційно-реабілітаційного супроводу" осіб з
психофізичними порушеннями як забезпечення єдності педагогічної,
медичної, соціальної реабілітації.
5. Матеріально-технічне забезпечення корекційно-реабілітаційної
діяльності.
6. Методичне забезпечення корекційно-реабілітаційної діяльності:
1) організація методичної роботи у закладі освіти;
2) організація методичної роботи у районі;
3) організація методичної роботи у регіоні.
7. Координаційна рада (області, району, міста).
8. Загальна характеристика діяльності психолого-медико-педагогічних
консультацій (ПМПК).
Практичні завдання:
1. Розробіть "Карту корекційно-реабілітаційного супроводу"
дитини з особливими потребами раннього або дошкільного
віку.
2. Розробіть "Карту корекційно-реабілітаційного супроводу"
дитини з особливими потребами молодшого шкільного віку.
3. Охарактеризуйте функції психолого-медико-педагогічних
консультацій (ПМПК).
4. Складіть термінологічний словник до теми, що
розглядається.
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Тема 6.

6

Організація, управління та напрями діяльності
навчально-реабілітаційних центрів
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Навчально-реабілітаційний центр як загальноосвітній заклад, для
дітей з особливими освітніми потребами. Основні вимоги до
організації.
2. Структурні підрозділи навчально-реабілітаційного центру:
1) організаційно-структурні та управлінські особливості діяльності
дошкільного відділення для дітей, які потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку;
2) організаційно-структурні та управлінські особливості діяльності
спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
3. Порядок комплектування навчально-реабілітаційного центру.
4. Організація навчально-виховного процесу у навчальнореабілітаційному центрі.
5. Особливості організації реабілітаційного процесу у навчальнореабілітаційному центрі.
6. Управління навчально-реабілітаційним центром. Функції керівника
закладу.
7. Контроль за діяльністю навчально-реабілітаційного центру.
8. Планування роботи у навчально-реабілітаційному центрі та його
підрозділах.
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Практичні завдання:
1. Охарактеризуйте напрямки діяльності педагогічної ради
навчально-реабілітаційного центру.
2. Розробіть план особистісно-орієнтованої реабілітації дитини
дошкільного віку з нозологією за вибором (дитина зі зниженим
слухом або глуха; дитина, яка має вади слуху у поєднанні із
затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;
дитина з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з
розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;
розумово відстала дитина у поєднанні з тяжкими порушеннями
мовлення) віком від 3 до 6(7) років.
3. Складіть термінологічний словник до теми, що

розглядається.

Змістовий модуль 3. Підготовка фахівців до організації й управління корекційно-
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реабілітаційним процесом
Тема 7. Сучасні тенденції підготовки фахівців до роботи в умовах
корекційно-реабілітаційного процесу
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Чинники, що актуалізують потребу у кваліфікованих кадрах за
спеціальністю "Спеціальна освіта".
2. Багаторівнева структура підготовки кадрів для системи корекційнореабілітаційної допомоги:
1) підготовка й кваліфікаційна характеристика магістрів
дефектологічного напряму.
2) підготовка й кваліфікаційна характеристика молодших
спеціалістів дефектологічного напряму.
3) кваліфікаційні характеристики посад працівників, які
безпосередньо або опосередковано зайняті у наданні корекційно-
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реабілітаційної допомоги.
3. Основні тенденції удосконалення системи підготовки фахівців до
роботи з особами (дітьми) з психофізичними порушеннями.
4. Досвід підготовки кадрів для системи корекційно-реабілітаційної
допомоги за кордоном.
5. Підготовка фахівців інклюзивної освіти. Функціональні обов’язки
вчителя інклюзивної освіти, консультанта (тьютера) інклюзивної
освіти.
6. Універсальність підготовки педагогічних кадрів для системи
корекційно-реабілітаційної допомоги.
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Практичні завдання:
1. Складіть таблицю функціональних обов’язків вчителя
інклюзивної освіти та консультанта (тьютера) інклюзивної
освіти.
2. Складіть термінологічний словник до теми, що
розглядається.
Тема 8. Підготовка фахівців до здійснення управління процесом
корекційно-реабілітаційної діяльності
Опрацювати наступні теоретичні питання:
1. Управлінський компонент як складова професійної підготовки
кадрів для системи корекційно-реабілітаційної допомоги.
2. Управлінські уміння й навички фахівця у галузі корекційнореабілітаційної діяльності
3. Шляхи формування управлінської компетентності майбутнього
фахівця корекційно-реабілітаційної діяльності:
1) формування управлінської компетентності під час навчання;
2) виконання творчих завдань під час проходження практики;
3) виконання авторських студентських проектів.
4. Творча реалізація управлінських умінь і навичок у майбутній
професійній діяльності.

-
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Практичні завдання:
1. Підготуйте твір-ессе на тему (за вибором):
"Мій шлях у професію спеціального педагога";
"Я – майбутній керівник закладу освіти для дітей з особливими
потебами";
"Портретна характеристика сучасного педагогічного колективу
закладу освіти для дітей з особливими потебами".
2. Зробіть підборку літератури до "бібліотечки" спеціального
педагога – підгрунтя й важливої складової майбутньої
професійної діяльності.
3. Складіть термінологічний словник до теми, що
розглядається.

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної
індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються у процесі
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Індивідуальне

навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу "Організація та управляння корекційнореабілітаційною діяльністю" – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної
компетентності. Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,
отриманих під час лекційних та практичних занять і охоплює декілька тем або весь
зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ з курсу "Організація та управляння корекційно-реабілітаційною
діяльністю":
конспект-презентація із теми (модуля) за заданим планом;
конспект-презентація із теми (модуля) за планом, який студент розробив
самостійно;
анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис;
конспект першоджерела (базового дослідження з педагогіки);
повідомлення з теми, рекомендованої викладачем;
повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у
педагогіці, аналіз інформації, самостійні дослідження;
науково-психологічне дослідження у вигляді реферату (охоплює зміст
навчального курсу).
Тематика рефератів:
- Комплексний підхід до корекційно-реабілітаційної діяльності у закладі дошкільної
освіти.
- Корекційно-реабілітаційна діяльність як наукова проблема.
- Сутність та принципи корекційно-реабілітаційного супроводу.
- Планування корекційно-реабілітаційного процесу у навчально-реабілітаційному
центрі
- Педагогічна майстерність вчителя-дефектолога.
- Інноваційні технології навчання, виховання, розвитку та корекційно-реабілітаційної
діяльності з дітьми з особливими потребами.
- Функції адміністрації закладу освіти щодо організації та здійснення корекційнореабілітаційної роботи.
- Види контролю за організацією та здійсненням корекційно-реабілітаційної роботи.
- Педагогічний консиліум, його функції та роль в організації корекційнореабілітаційної роботи
- Критерії оцінювання якості корекційно-реабілітаційної роботи.
- Види педагогічної документації, що застосовують при організації корекційнореабілітаційної роботи.
- Взаємозв’язок між педагогічним і медичним персоналом під час роботи з дітьми з
особливими потребами.

Обсяг реферату – 8-10 сторінок тексту комп’ютерного набору. Робота має
складатись з таких основних частин: титульна сторінка (на ній вказати кафедру, тему,
прізвище студента, ім’я, рік); зміст, висновки, список використаних джерел(не менше 15
найменувань).

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни "Організація та
управляння корекційно-реабілітаційною діяльністю".
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ за модуль – 4
бали.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з трьох змістових модулів та її вивчення передбачає
виконання ІНДЗ. Відтак підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із
сумарної кількості балів за:
а) поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 36 балів);
б) виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 4
бали);
в) модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).
Таблиця 3
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (МАХ = 40 БАЛІВ)
Модуль 1
Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Змістовий
модуль 3
Т6

Т7

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 2
Модуль 3
ІНДЗ
МКР (1-3)
по 20 балів

Загальна
кількість
балів

Т8

100
Пр.
1

Пр.
2, 3

Пр.
4

Пр.
5

Пр.
6, 7

Пр.
8, 9

Пр.
10, 11

Пр.
12

3

6

3

3

6

6

6

3

4

60

Система поточного й підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни "Організація та управляння
корекційно-реабілітаційною діяльністю" оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання
рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Контроль успішності студентів здійснюється з урахуванням поточного і
підсумкового оцінювання.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну
контрольну роботу. Реферативні дослідження, творчі завдання, конспектипрезентації, анотації прочитаної додаткової літератури, есе тощо, які виконує
студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на
практичних заняттях.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом на практичних
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної
роботи залежить від дотримання таких вимог:
своєчасність виконання навчальних завдань;
повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням
роздрукованих завдань, тестів або в режимі комп’ютерної діагностики.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно") ставиться за повні та міцні знання матеріалу в
заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені
навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
82-89, 75-81 балів ("добре") ставиться за вияв студентом повних,
систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань,
засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного
поповнення та оновлення знань. У відповіді студента наявні незначні помилки.
67-74, 66-60 балів ("задовільно") ставиться за вияв знання основного
навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і
майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх за
допомогою викладача.
59-1 балів ("незадовільно") виставляється студентові, відповідь якого під
час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна,
що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким
чином, оцінка "незадовільно" ставиться студентові, який неспроможний до
навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного
навчання за програмою відповідної дисципліни.

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Таблиця 6
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)
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Питання до екзамену з курсу
"Організація та управляння корекційно-реабілітаційною діяльністю"
1. Основні нормативно-правові документи у галузі корекційно-реабілітаційної
діяльності.
2. Поняття корекційно-реабілітаційної діяльності. Ії специфіка.
3. Основні категоріальні дефініції системи корекційно-реабілітаційної діяльності.
4. Корекційно-реабілітаційна діяльність як цілісна система та як процес.
5. Підсистеми корекційно-реабілітаційної діяльності.
6. Суб’єкти корекційно-реабілітаційної діяльності.
7. Напрями корекційно-реабілітаційної діяльності.
8. Об’єкти корекційно-реабілітаційної діяльності.
9. Види корекційно-реабілітаційної діяльності.
10. Сучасні підходи до сутності управління.
11. Трактування поняття «управління у корекційно-реабілітаційній діяльності».
12. Зміст управління. Класифікація функції управління.
13. Менеджмент як одна з головних функцій управління.
14. Менеджмент освітніх інновацій.
15. Принципи управління корекційно-реабілітаційним процесом у закладах освіти.

16. Принцип інноваційності в управлінні корекційно-реабілітаційною діяльністю і
шляхи його реалізація.
17. Вертикаль управління корекційно-реабілітаційною діяльністю.
18. Три сфери (підсистеми) управління у закладах освіти для дітей з особливими
потребами.
19. Сучасні проблеми та протиріччя організаційно-управлінської діяльності у різних
сферах корекційно-реабілітаційного процесу.
20. Шляхи подолання проблем та протиріч в організаційно-управлінській діяльності у
корекційно-реабілітаційному процсі.
21. Нормативно-правові засади кадрової політики в системі корекційно-ребілітаційної
діяльності.
22. Класифікаційна характеристика професіонала у процесі корекційно-реабілітаційної
допомоги: вчитель-дефектолог.
23. Класифікаційна характеристика професіонала у процесі корекційно-реабілітаційної
допомоги:вчитель-ребілітолог.
24. Класифікаційна характеристика фахівця у процесі корекційно-реабілітаційної
допомоги: асистент вчителя-дектолога.
25. Класифікаційна характеристика фахівця у процесі корекційно-реабілітаційної
допомоги: асистент вчителя-реабілітолога.
26. Загальна характеристика діяльності керівника закладу освіти для дітей з
особливими потребами.
27. Потенціал соціально-економічного розвитку регіону як основа стратегії розвитку
системи корекційно-реабілітаційної допомоги.
28. Стратегічні пріоритети (завдання) розвитку системи корекційно-реабілітаційної
допомоги.
29. Поняття "єдиного корекційно-реабілітаційного простору".
30. Моделі відповідальності (управління) підсистем у сфері корекційно-реабілітаційної
допомоги.
31. Функції управління у корекційно-реабілітаційній діяльності.
32. Спільність функцій управлінської вертикалі та управлінської горизонталі у сфері
корекційно-реабілітаційної допомоги.
33. Основні вимоги щодо управління при організації корекційно-реабілітаційної
допомоги.
34. Особливості структури інформаційного простору системи корекційнореабілітаційної допомоги.
35. Функції єдиної інформаційної бази регіональної системи корекційнореабілітаційної допомоги.
36. Ділова документація в закладах освіти, охорони здоров’я та системі соціального
захисту. Централізований банк інформації.
37. "Карта корекційно-реабілітаційного супроводу" осіб з психофізичними
порушеннями як забезпечення єдності педагогічної, медичної, соціальної
реабілітації.
38. Матеріально-технічне забезпечення корекційно-реабілітаційної діяльності.
39. Методичне забезпечення корекційно-реабілітаційної діяльності: оргнізація
методичної роботи у закладі освіти.
40. Методичне
забезпечення
корекційно-реабілітаційної
діяльності:оргнізація
методичної роботи у районі.
41. Методичне
забезпечення
корекційно-реабілітаційної
діяльності:оргнізація
методичної роботи у регіоні.
42. Координаційна рада (області, району, міста).
43. Загальна характеристика діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій
(ПМПК).

44. Навчально-реабілітаційний центр як загальноосвітній заклад, для дітей з
особливими освітніми потребами. Основні вимоги до організації.
45. Загальна характеичтика структурних підрозділів навчально-реабілітаційного
центру.
46. Організаційно-структурні та управлінські особливості діяльності дошкільного
відділення для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.
47. Організаційно-структурні та управлінські особливості діяльності спеціальної
загальноосвітньої школи (школи-інтернат) для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку.
48. Порядок комплектування навчально-реабілітаційного центру.
49. Організація навчально-виховного процесу у навчально-реабілітаційному центрі.
50. Особливості організації реабілітаційного процесу у навчально-реабілітаційному
центрі.
51. Управління навчально-реабілітаційним центром. Функції керівника закладу.
52. Контроль за діяльністю навчально-реабілітаційного центру.
53. Планування роботи у навчально-реабілітаційному центрі та його підрозділах.
54. Чинники, що актуалізують потребу у кваліфікрваних кадрах за спеціальністю
"Спеціальна освіта".
55. Загальна характеристика багаторівневої структури підготовки кадрів для системи
корекційно-реабілітаційної допомоги.
56. Підготовка й кваліфікаційна характеристика магістрів дефектологічного напряму.
57. Підготовка
й
кваліфікаційна
характеристика
молодших
спеціалістів
дефектологічного напряму.
58. Кваліфікаційні характеристики посад працівників, які безпосередньо або
опосередковано зайняті у наданні корекційно-реабілітаційної допомоги.
59. Основні тенденції удосконалення системи підготовки фахівців до роботи з особами
(дітьми) з психофізичними порушеннями.
60. Досвід підготовки кадрів для системи корекційно-реабілітаційної допомоги за
кордоном.
61. Підготовка фахівців інклюзивної освіти. Функціональні обов’язки вчителя
інклюзивної освіти, консультанта (тьютера) інклюзивної освіти.
62. Універсальність підготовки педагогічних кадрів для системи корекційнореабілітаційної допомоги.
63. Управлінський компонент як складова професійної підготовки кадрів для системи
корекційно-реабілітаційної допомоги.
64. Управлінські уміння й навички фахівця у галузі корекційно-реабілітаійної
діяльності.
65. Шляхи формування управлінської компетентності майбутнього фахівця
корекційно-реабілітаійної діяльності.
66. Творча реалізація управлінських умінь і навичок у майбутній професійній
діяльності.

Прем'єр-міністр України
Інд. 73

В.ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 221
ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну школу

Загальна частина
1. Це Положення визначає основні засади діяльності спеціальних шкіл усіх видів
незалежно від форми власності.
2. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про
охорону дитинства”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, іншими актами
законодавства та цим Положенням.
3. Головними завданнями спеціальної школи є:
1) забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими
фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття
загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;
2) забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження
з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів
(вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;
4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі,
міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових
трудових умінь і навичок;
5) сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);
6) сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження
педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним
представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому
процесі.
4. Спеціальна школа є юридичною особою, що діє на підставі статуту, який розробляється
відповідно до цього Положення та інших актів законодавства і затверджується
засновником (засновниками).
5. Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційно-розвиткових послуг у
державній та комунальній спеціальній школі учнями (вихованцями) здійснюється
безоплатно за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів засновника
(засновників), інших джерел, не заборонених законодавством.

Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, встановленими
законодавством для осіб з інвалідністю.
Види та структура спеціальних шкіл
6. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей утворюються такі
спеціальні школи:
для дітей з порушеннями слуху;
для дітей з порушеннями зору;
для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;
для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
7. Спеціальна школа для дітей з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату може
забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному чи кількох рівнях освіти:
початкова освіта - 1-4 класи;
базова середня освіта - 5-10 класи;
профільна середня освіта - 11-13 класи.
8. Спеціальна школа для дітей з тяжкими порушеннями мовлення може забезпечувати
здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях освіти:
початкова освіта - 1-4 класи;
базова середня освіта - 5-10 класи.
Після здобуття базової середньої освіти в спеціальній школі для дітей з тяжкими
порушеннями мовлення діти можуть продовжити здобуття повної загальної середньої
освіти у ліцеях або закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
9. Спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку може
забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях освіти:
початкова освіта - 1-4 класи;
базова середня освіта - 5-10 (11) класи.
10. Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного
кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази
відкриваються класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів
(вихованців) до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не
протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних
представників.

11. Спеціальна школа може входити до складу освітнього округу, а також інших закладів
загальної середньої освіти як структурний підрозділ.
12. Спеціальна школа може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії,
дошкільні групи, інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).
Утримання учнів (вихованців) в інтернаті спеціальної школи здійснюється за рахунок
засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством.
Учні (вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
перебувають в інтернаті спеціальної школи на повному державному утриманні.
13. Спеціальна школа відповідно до статуту може мати у своєму складі класи для дітей з
іншими порушеннями. У спеціальній школі для дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку класи для дітей з іншими порушеннями не утворюються.
Діти із складними порушеннями розвитку можуть навчатися в окремих класах спеціальної
школи за умови, що одне з наявних порушень відповідає порушенням основного
контингенту учнів (вихованців).
14. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) одного року
навчання між класами затверджуються директором спеціальної школи.
15. Гранична наповнюваність у класах становить:
1) глухих, сліпих дітей - вісім осіб;
2) дітей із зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату - 10 осіб;
3) дітей із зниженим зором, тяжкими порушеннями мовлення та легкими порушеннями
інтелектуального розвитку - 12 осіб;
4) дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями інтелектуального
розвитку - шість осіб.
Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності
класів. У разі недостатньої кількості дітей в один клас можуть бути зараховані глухі діти
та із зниженим слухом або сліпі діти та діти із зниженим зором. Гранична наповнюваність
таких класів визначається відповідно до категорії дітей, яких більше в класі. У разі коли
дітей з різними порушеннями однакова кількість, гранична наповнюваність визначається
відповідно до тієї категорії дітей, порушення яких є функціонально складнішими (глухота,
сліпота).
Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш як на одну особу.
У спеціальній школі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може
забезпечувати здобуття початкової освіти учнями (вихованцями) одного або різного віку,
які можуть бути об’єднані в один або різні класи.
Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час утворюються виховні
групи.

Наповнюваність виховних груп у спеціальній школі відповідає наповнюваності класів, а
дошкільних груп - нормативам, встановленим МОН.
16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у спеціальній школі
здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.
17. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті спеціальної школи (крім вихідних,
святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну
годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації
передбачено обмеження фізичного навантаження.
Рішення про влаштування дітей до інтернату спеціальної школи затверджується наказом
директора.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті
спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) за погодженням із
службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути
влаштовано до інтернату спеціальної школи на вихідні та святкові дні, крім канікул.
Для перебування учнів (вихованців) у спеціальній школі на вихідні та святкові дні
утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується
наказом директора.
Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей старшого дошкільного віку, не
влаштовуються до інтернату спеціальної школи.
Організація діяльності спеціальної школи
18. Зарахування учнів (вихованців) до спеціальних шкіл, переведення до іншого закладу
освіти та відрахування здійснюються у порядку, встановленому МОН.
Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою, в тому числі за
місцем проживання.
Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть обирати форму здобуття
освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.
19. Режим роботи спеціальної школи визначається відповідно до специфіки її
функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог
санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється педагогічною радою та
затверджується директором.
20. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації
освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, схвалюються
педагогічною радою спеціальної школи та затверджуються директором.
21. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану з дотриманням
педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства та затверджується директором.

22. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-12 (13)
класах - 45 хвилин. При цьому періодичність проведення перерв під час уроків
(фізкультхвилинки) і тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою
відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування і затверджується
директором спеціальної школи.
23. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які входять до
штату спеціальної школи, або відповідними закладами охорони здоров’я, на території
обслуговування яких розташована спеціальна школа. У разі потреби медичний працівник
спеціальної школи надає першу медичну допомогу до приїзду бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги.
24. Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи, додержання вимог
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та організацію
харчування учнів (вихованців) покладається на засновника (засновників) та директора.
Харчування учнів (вихованців) у спеціальній школі здійснюється відповідно до норм
харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України.
25. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається
на органи охорони здоров’я.
Організація освітнього процесу
26. Освітній процес у спеціальній школі здійснюється з урахуванням особливостей
психофізичного розвитку учнів (вихованців).
27. Освітня програма повинна передбачати корекційно-розвитковий складник та предмети
для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою спеціальної школи та
затверджується директором.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня педагогічними
працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.
28. Спеціальна школа може використовувати типові або інші освітні програми,
затверджені відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.
Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм, можуть передбачати
перерозподіл навчального часу між предметами інваріантного складника не більше ніж на
20 відсотків річного обсягу навчального часу в межах освітньої галузі. Такі освітні
програми не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.
Освітні програми, що передбачають перерозподіл навчального часу між предметами
інваріантного складника більше ніж на 20 відсотків річного обсягу навчального часу,
повинні бути затверджені Державною службою якості освіти.
Освітня програма спеціальної школи повинна містити навчальний план, в якому
конкретизується перелік навчальних дисциплін (предметів) та кількість годин на тиждень.
29. Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток особистості учня
(вихованця) шляхом формування та застосування його компетентностей та має корекційну
спрямованість. Шляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес

забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток
здібностей та подальшу соціалізацію.
30. Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття проводяться педагогічними
працівниками у другій половині дня з урахуванням особливостей розвитку учнів
(вихованців). Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття для вихованців
дошкільних груп та дітей із складними порушеннями розвитку проводяться протягом дня.
31. У разі потреби спеціальна школа може визначати індивідуальну освітню траєкторію
учня (вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та затвердженим
педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на підставі письмової заяви
одного з батьків або інших законних представників, або учня (вихованця) у разі
досягнення повноліття, в якій, зокрема, повинні бути обґрунтовані причини та пропозиції
щодо особливостей засвоєння освітньої програми (її окремих освітніх компонентів). Один
з батьків або інших законних представників, або учень (вихованець) у разі досягнення
повноліття може бути присутнім на засіданні педагогічної ради під час розгляду його
заяви.
У разі відвідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи індивідуальна освітня
траєкторія узгоджується з індивідуальним планом реабілітації в такій установі.
Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем (вихованцем)
відповідної освітньої програми спеціальної школи із збереженням корекційнорозвиткового складника та передбачати його участь в усіх (можливих для такого учня
(вихованця) заходах підсумкового оцінювання.
32. Домашні завдання у першому циклі початкової школи (1-2 класи) не задаються.
Письмові домашні завдання у другому циклі початкової школи (3-4 класи) не є
обов’язковими.
Домашні завдання у 5-12 (13) класах задаються з урахуванням особливостей
психофізичного розвитку учнів (вихованців) та педагогічних і санітарно-гігієнічних
вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.
33. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку (крім
інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного рівня загальної середньої
освіти, отримують відповідний документ про освіту.
Здобувачі освіти з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню
освіту, отримують документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими
освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, що є
підставою для вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Здобувачі освіти з помірними порушеннями інтелектуального розвитку, які завершили
повний курс навчання у спеціальній школі, отримують відповідний документ про освіту
для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями.
Психолого-педагогічний консиліум
34. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення
моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у кожній спеціальній школі функціонує

психолого-педагогічний консиліум, який утворюється наказом директора із
затвердженням персонального складу та діє на підставі цього Положення.
До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступник директора спеціальної
школи (голова), лікар, корекційний педагог (сурдопедагог, тифлопедагог, логопед тощо),
практичний психолог, соціальний педагог, інші педагогічні працівники, в тому числі
вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної культури). На
першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму обирається заступник голови та
секретар консиліуму.
35. На засідання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються:
1) представник інклюзивно-ресурсного центру, на території обслуговування якого
розташована спеціальна школа (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).
На засідання психолого-педагогічного консиліуму можуть запрошуватися представники
громадських організацій, які сприяють реалізації та захисту прав дітей з особливими
освітніми потребами.
36. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:
1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів
корекційно-розвиткової роботи;
2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів
(вихованців);
3) визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб
учня (вихованця);
4) надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам,
педагогічним працівникам з питань організації навчання учня (вихованця).
37. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання та
ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. Засідання
психолого-педагогічного консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на
рік.
38. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця)
залучаються його батьки або інші законні представники.
Оцінювання результатів навчання учнів (вихованців)

39. Педагогічна рада спеціальної школи повинна затвердити критерії, правила і процедури
оцінювання учнів (вихованців), відповідно до яких здійснюється поточне та підсумкове
оцінювання результатів навчання.
40. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які завершили
здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам
державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом підсумкового
оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації.
41. Облік оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) протягом навчального року
здійснюється у класних журналах. Результати навчання за рік зазначаються в особових
справах учнів (вихованців).
Особливості корекційно-розвиткової роботи
42. Заняття з предметів корекційно-розвиткового складника навчального плану в
індивідуальній або груповій формі проводяться у другій половині дня відповідно до
освітньої програми спеціальної школи.
Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну вищу
педагогічну освіту.
43. Медичні і педагогічні працівники здійснюють постійні спостереження за учнями
(вихованцями). Результати таких спостережень обговорюються на засіданнях психологопедагогічного консиліуму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання,
застосування індивідуального підходу до учня (вихованця).
44. Медичні працівники проводять просвітницьку роботу серед учнів (вихованців) з
питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.
45. У спеціальній школі відповідно до видів порушень розвитку учнів (вихованців)
проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання,
лікувальної фізичної культури, ритміки (логоритміки), соціально-побутового або
просторового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення),
розвитку слухового (слухо-зоро-тактильного), зорового сприймання з метою корекції
первинних і вторинних порушень розвитку тощо.
46. Трудове навчання у спеціальній школі спрямовується на оволодіння учнями
(вихованцями) трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої
професійної підготовки.
Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних,
індивідуальних особливостей учня (вихованця).
47. У спеціальній школі особлива увага приділяється:
для дітей з порушеннями зору - визначенню оптимальних можливостей практичного
використання зорових функцій кожним учнем (вихованцем), особливостей зорового
сприймання наочно-дидактичного матеріалу шляхом проведення спеціальних занять з
розвитку зорового сприймання, дозування зорового та фізичного навантажень, підбору
оптимальної оптичної (луп, електронних збільшувачів тощо) та неоптичної (лінеатур,
спеціальних зошитів, контрольних тестів з друкованою основою тощо) корекції,

використання комплексів вправ зорової гімнастики та проведенню індивідуальних занять
з орієнтування в просторі;
для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - дотриманню рухового та
ортопедичного режимів;
для дітей з порушеннями слуху - корекційно-розвитковій роботі, спрямованій на
максимальне збереження та розвиток залишкового слуху, формування вимови, розвиток
усного мовлення дітей із спостереженням за динамікою розвитку їх слухової функції,
компенсаторний розвиток з використанням української жестової мови, білінгвального
підходу до якісного засвоєння навчального матеріалу з усіх навчальних предметів
(дисциплін);
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - корекційно-розвитковій роботі,
спрямованій на корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх
супроводжують (порушення усного та писемного мовлення, вторинна затримка
психічного розвитку, розлади емоційно-вольової сфери тощо);
для дітей з інтелектуальними порушеннями - корекційно-розвитковій роботі, життєвопрактичній спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів
диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.
48. Медичні працівники спеціальної школи за погодженням з лікарями такої школи
забезпечують виконання медичних приписів закладів охорони здоров’я, в тому числі
фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру, застосування відповідного обладнання
(оптичного, звукопідсилювального, ортопедичного).
У спеціальній школі медична допомога включає:
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення - консультації з лікарями щодо усунення
відхилень в анатомічній будові мовленнєвого апарату з подальшим можливим
консервативним втручанням, подальшу реабілітацію, підбір засобів корекції, масаж,
фізіотерапію;
для дітей з порушеннями зору - консервативне, плеоптичне і плеопто-ортоптичне
лікування; підбір оптичних засобів корекції;
для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - реабілітаційні заходи (лікувальна
фізична культура, масаж, фізіобальнеокліматотерапія, заняття в басейні тощо) для
забезпечення відновлення і розвитку резервних і компенсаторних можливостей організму.
Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням (вихованцям)
первинну медичну допомогу і звертатися у разі потреби до відповідного закладу охорони
здоров’я.
Виховання у спеціальних школах
49. Виховання у спеціальних школах має корекційну спрямованість та здійснюється під
час освітнього процесу і позашкільної роботи.

50. Для всебічного розвитку учнів (вихованців) у спеціальній школі утворюються,
зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції або залучаються заклади позашкільної
освіти.
51. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи спеціальної школи та
спрямовується на формування навичок та компетентностей, необхідних для успішної
соціалізації учня (вихованця).
Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
52. Матеріально-технічна база спеціальної школи включає будівлі, споруди, землю,
комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші цінності, вартість яких
відображена у балансі.
53. Майно, закріплене за державною або комунальною спеціальною школою, належить їй
на правах оперативного управління та не може бути вилучене, якщо інше не передбачено
законодавством.
54. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-господарської
діяльності спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства.
55. Спеціальна школа повинна мати приміщення та обладнання для організації освітнього
процесу, в тому числі корекційно-розвиткової роботи, реабілітаційних заходів,
позакласної роботи.
Приміщення спеціальної школи та територія повинні бути доступними для осіб з
особливими освітніми потребами відповідно до будівельних норм, державних стандартів і
правил.
56. Спеціальна школа повинна мати навчальний корпус з обладнаними кабінетами,
класами, лабораторіями, залами, бібліотекою тощо.
У разі наявності інтернату в структурі спеціальної школи така школа повинна мати
спальний корпус (блок) із спальними та іншими кімнатами для відпочинку та дозвілля з
умовами, наближеними до сімейних.
57. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи у спеціальній школі повинно
бути утворене відділення корекційно-розвиткової роботи, яке складається, зокрема, з
таких обладнаних приміщень:
1) логопедичних кабінетів;
2) кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);
3) кабінету лікувальної фізичної культури;
4) кімнати для сенсорного розвантаження;
5) навчально-виробничих майстерень для організації поглибленого трудового навчання;
6) кабінету трудового (предметно-практичного) навчання для учнів початкової школи;

7) кабінету практичного психолога;
У разі потреби можуть утворюватися кабінет фізіотерапії та процедурний кабінет.
Cпеціальна школа повинна мати спортивний майданчик.
58. Спеціальна школа повинна бути також забезпечена спеціальними приміщеннями:
1) для дітей з порушенням зору:
офтальмологічним кабінетом із затемненою кімнатою;
кабінетом плеоптичного (плеопто-ортоптичного) лікування;
кабінетом для занять з розвитку зорового сприймання;
кабінетом інформаційних ресурсів, обладнаним комп’ютерними тифлокомплексами із
спеціально адаптованим програмним забезпеченням (для сліпих дітей тифлокомплекси
повинні бути вкомплектованими брайлівським дисплеєм, для дітей із зниженим зором технічними засобами збільшення) та брайлівським принтером;
бібліотекою і читальним залом, розміри яких відповідають вимогам щодо розміщення та
користування книгами, що видані з використанням шрифту Брайля, та спеціальними
технічними засобами для читання, а також телесенсорними лупами та аудіокнигами;
майданчиком для проведення занять з орієнтування у просторі;
класами з комп’ютерною технікою із спеціальним програмним забезпеченням для
збільшення та озвучування текстів, телесенсорними лупами тощо.
Робоче місце учня (вихованця) такої школи забезпечується індивідуальним освітленням, а
класи - додатковим освітленням дошки;
2) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:
кабінетами дитячого психіатра (невролога), ортопеда;
кабінетами лікувальної фізичної культури (з розрахунку один кабінет на одного
інструктора лікувальної фізичної культури для роботи у дві зміни);
масажним кабінетом;
3) для дітей з порушеннями слуху:
кабінетами корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації для проведення
індивідуальних та групових занять з розвитку слухового, слухо-зоро-тактильного
сприймання мовлення та формування вимови;
слуховим кабінетом, обладнаним аудіометром для проведення групових занять з розвитку
слухового сприймання, розвитку вміння ефективно користуватися залишковим слухом у
процесі мовленнєвого спілкування, нормалізації тембру, голосу, інтонації і ритму
мовлення, розвитку здатності орієнтуватися у світі немовленнєвих звуків;

кабінетом української жестової мови.
Кабінети корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації обладнуються
слухомовними тренажерами та відповідним програмним забезпеченням.
59. Учні (вихованці) забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами
навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для
розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової, секційної роботи, технічними та
іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до
встановлених норм.
Спеціальна школа може мати інші кабінети та приміщення відповідно до потреб
освітнього процесу.
60. Засновник забезпечує щоденне підвезення учнів (вихованців) до спеціальної школи та
у зворотному напрямку.
61. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне співробітництво в
установленому законодавством порядку.
62. Звітність про діяльність спеціальної школи здійснюється відповідно до законодавства.
Управління спеціальною школою
63. Безпосереднє управління спеціальною школою здійснює її директор. Директор
спеціальної школи повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за
спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або
“Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному
закладі освіти не менше п’яти років. Призначення на посаду, звільнення з посади,
повноваження та відповідальність директора визначаються законодавством та статутом
спеціальної школи.
64. Директор спеціальної школи є головою педагогічної ради - колегіального органу
управління такої школи.
65. Усі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та вводяться в дію
наказом директора.
Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на
рік.
66. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування спеціальної школи є
загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції)
колективу визначаються статутом спеціальної школи і колективним договором.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва
спеціальною школою, розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності школи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 221
ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-реабілітаційний центр
Загальна частина
1. Це Положення визначає організаційні засади діяльності навчально-реабілітаційного
центру (далі - центр) незалежно від форми власності та підпорядкування.
2. У цьому Положенні під терміном “діти з особливими освітніми потребами,
зумовленими складними порушеннями розвитку” слід розуміти дітей, які мають два або
більше порушення, або дітей, які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної
програми реабілітації дитини з інвалідністю потребують індивідуального догляду та
супроводу.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту” та “Про
загальну середню освіту”.
3. Головними завданнями центру є:
1) здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними
порушеннями розвитку (далі - діти із складними порушеннями), початкової та базової
середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до
освітньої програми центру;
2) забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей із
складними порушеннями з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного
розвитку;
3) соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство;
4) проведення корекційно-розвиткової роботи;
5) надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини
з інвалідністю;
6) надання консультацій батькам або іншим законним представникам, які виховують дітей
із складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення їх до освітнього процесу.
4. Центр діє на підставі статуту, який розробляється відповідно до цього Положення та
інших актів законодавства і затверджується засновником (засновниками).
5. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті центру (крім вихідних, святкових днів і
канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або відсутнє
пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження
фізичного навантаження.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті
центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) та за погодженням
із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути
влаштовано до інтернату центру на вихідні та святкові дні, крім канікул. Рішення про
утворення чергових груп затверджується наказом директора відповідно до статуту центру.
Рішення про влаштування учнів (вихованців) до інтернату центру затверджується наказом
директора.
Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до
інтернату центру.
6. Здобуття загальної середньої освіти та надання корекційно-розвиткових послуг у
державному та комунальному центрі здійснюється безоплатно за рахунок державного та
місцевих бюджетів, коштів засновника (засновників), інших джерел, не заборонених
законодавством.
Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, встановленими
законодавством.
Учні (вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
перебувають в інтернаті центру на повному державному утриманні.
Види центрів, їх структура та строки навчання
7. Для дітей із складними порушеннями з урахуванням особливостей їх психофізичного
розвитку утворюються такі центри:
1) для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні з порушеннями інтелектуального
розвитку та/або порушеннями опорно-рухового апарату;
2) для дітей, які мають порушення зору у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими
порушеннями чи порушеннями інтелектуального розвитку та/або порушеннями опорнорухового апарату, та сліпоглухих дітей;
3) для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими
системними мовленнєвими порушеннями чи порушеннями інтелектуального розвитку;
4) для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з тяжкими
порушеннями мовлення.
8. У разі наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та
відповідно до контингенту учнів (вихованців) можуть утворюватися багатопрофільні
центри, в тому числі з класами для дітей з розладами спектру аутизму у поєднанні з
тяжкими порушеннями мовлення або порушеннями інтелектуального розвитку,
синдромом Дауна, іншими складними порушеннями розвитку.
9. Центр може мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, дошкільні
групи, інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

Утримання учнів (вихованців) в інтернаті центру здійснюється за рахунок засновника
(засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством.
10. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) одного року
навчання між класами визначаються директором центру та оформлюються наказом.
У центрі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може забезпечувати
здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які
можуть бути об’єднані в один або в різні класи.
11. Гранична наповнюваність 1-10 (11) класів становить шість осіб.
У приватному або корпоративному центрі наповнюваність класів визначається його
засновником (засновниками) на підставі подання педагогічної ради з урахуванням
пропозицій батьків або інших законних представників учнів (вихованців), але не вище
нормативу наповнюваності, визначеного цим Положенням.
Клас відкривається за умови наявності чотирьох учнів (вихованців) денної форми
здобуття освіти.
Допускається перевищення граничної наповнюваності класу на одну особу.
12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з
нормативами, встановленими МОН.
13. Для забезпечення корекційно-розвиткової роботи та реабілітаційних заходів на
належному рівні в центрі функціонує відділення корекційно-розвиткової роботи.
Діяльність відділення корекційно-розвиткової роботи центру спрямована на реабілітацію
основного та вторинного порушень та профілактику супутніх захворювань.
14. Державні та комунальні центри можуть надавати платні освітні та інші послуги у
порядку, визначеному законодавством.
Центр може надавати послуги дітям з порушеннями розвитку, які навчаються в
інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, та консультативні
послуги батькам або іншим законним представникам дітей з порушеннями розвитку за їх
заявою.
15. Центр забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти із загальним строком
навчання 10 (11) років:
початкова освіта - 1-4 класи;
базова середня освіта - 5-10 (11) класи.
16. Центр може входити до складу освітнього округу, а також інших закладів загальної
середньої освіти як структурний підрозділ.
Організація діяльності центру

17. Режим роботи центру визначається з урахуванням специфіки його функціонування,
психофізичних особливостей учнів (вихованців) та вимог санітарного законодавства.
18. Структура навчального року встановлюється центром у межах часу, передбаченого
навчальним планом, та затверджується педагогічною радою центру.
19. Розклад навчальних занять (уроків) складається відповідно до навчального плану з
дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням
індивідуальних особливостей учнів (вихованців) та затверджується директором центру.
20. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-10 (11)
класах - 45 хвилин. При цьому періодичність проведення перерв під час уроків
(фізкультхвилинки) та тривалість перерв між уроками встановлюються відповідно до
особливостей організації освітнього процесу та харчування.
21. Класи центру комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними порушеннями
розвитку та типологічними особливостями психофізичного розвитку.
22. Зарахування до центру, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування
учнів (вихованців) здійснюються у порядку, встановленому МОН.
Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть обирати форму здобуття
освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.
23. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які входять до
штату центру або відповідних закладів охорони здоров’я, на території обслуговування
яких розташований центр. У разі потреби медичний працівник центру надає першу
медичну допомогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
24. Відповідальність за організацію діяльності центру, дотримання у закладі вимог
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм і організацію
харчування учнів (вихованців) покладається на засновника (засновників) та директора
центру.
Харчування учнів (вихованців) у центрі здійснюється відповідно до норм харчування,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
25. Контроль за охороною здоров’я учнів (вихованців) центру покладається на органи
охорони здоров’я.
Організація освітнього процесу
26. Освітній процес центру здійснюється відповідно до навчального плану та освітньої
програми, які затверджуються педагогічною радою.
27. Освітня програма центру повинна передбачати корекційно-розвитковий складник та
предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою центру та
затверджується директором.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня педагогічними
працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.

28. Центр може використовувати типову або інші освітні програми, що розроблені ним чи
іншим суб’єктом освітньої діяльності та затверджені відповідно до Закону України “Про
загальну середню освіту”.
29. Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм, можуть
передбачати перерозподіл навчального часу між предметами інваріантного складника не
більше ніж на 20 відсотків річного обсягу навчального часу. Такі освітні програми не
потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.
30. Освітній процес у центрі спрямовується на розвиток особистості шляхом формування
та застосування її компетентностей, має корекційну спрямованість та через
індивідуальний та диференційований підходи забезпечує корекцію порушень розвитку,
набуття компетентностей, спрямованих на успішну самореалізацію в професійній
діяльності.
31. Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідно до кількості годин корекційнорозвиткового складника освітньої програми.
32. Освітня програма може бути розроблена для одного або двох рівнів освіти (наскрізна
освітня програма).
33. Кожна освітня програма повинна передбачати досягнення учнями (вихованцями)
результатів навчання, визначених відповідними державними стандартами загальної
середньої освіти для такої категорії дітей.
34. На основі освітньої програми центр щороку складає та затверджує навчальний план, в
якому конкретизує перелік навчальних предметів, кількість годин на тиждень та
корекційно-розвитковий складник.
35. У центрі проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного
навчання, лікувальної фізичної культури, ритміки (логоритміки), соціально-побутового,
просторового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення),
розвитку слухового (слухо-зоро-тактильного) сприймання, зорового сприймання тощо.
36. У разі потреби центр може визначати індивідуальну освітню траєкторію учня
(вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною
радою індивідуальним навчальним планом на підставі письмової заяви одного з батьків
або інших законних представників учня (вихованця), в якій, зокрема, повинні бути
обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння
освітньої програми центру (її окремих компонентів). Один з батьків або інших законних
представників учня (вихованця) може бути присутнім на засіданні педагогічної ради під
час розгляду його заяви.
У разі відвідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи індивідуальна освітня
траєкторія узгоджується з його індивідуальним планом реабілітації в цій установі.
Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем (вихованцем)
відповідної освітньої програми із збереженням корекційно-розвиткового складника та
передбачати його участь в усіх відповідних (можливих для даного учня (вихованця)
заходах підсумкового оцінювання результатів навчання.

37. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку (крім
інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного рівня загальної середньої
освіти, отримують відповідний документ про освіту.
Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального
розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової
загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими
порушеннями інтелектуального розвитку.
Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими помірними порушеннями
інтелектуального розвитку, які закінчили навчання, отримують документ про закінчення
повного курсу навчання для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями.
Психолого-педагогічний консиліум
38. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення
моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у центрі функціонує психологопедагогічний консиліум. Психолого-педагогічний консиліум центру утворюється наказом
директора із затвердженням персонального складу та діє на підставі цього Положення.
До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступник директора центру
(голова), лікар-педіатр, корекційний педагог (сурдопедагог, тифлопедагог, логопед тощо),
практичний психолог, соціальний педагог, учителі, у тому числі початкових класів, та
інші педагогічні працівники. На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму
обирається заступник голови та секретар консиліуму.
39. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:
1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів
корекційно-розвиткової роботи;
2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів
(вихованців) до іншого закладу освіти;
3) розроблення рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу
відповідно до особивостей психофізичного розвитку учня (вихованця), а також
визначення індивідуальної освітньої траєкторії.
40. Рішення психолого-педагогічного консиліуму відображаються в протоколі засідання
та приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. Засідання психологопедагогічного консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.
На засідання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються:
представник інклюзивно-ресурсного центру, на території обслуговування якого
розташований центр (не менше ніж двічі на рік);
фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах);

спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної освітньої
траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
На засідання психолого-педагогічного консиліуму можуть запрошуватися представники
громадських організацій, які сприяють реалізації та захисту прав дітей з особливими
освітніми потребами.
41. До прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця)
залучаються його батьки або інші законні представники.
Особливості організації реабілітації
42. Реабілітація носить комплексний характер і включає медичну, фізичну, соціальну
реабілітацію, корекційно-розвиткову роботу згідно з індивідуальною програмою
реабілітації дитини з інвалідністю, яка зарахована до центру.
43. Реабілітація у центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів
реабілітації, виробів медичного призначення.
44. Медичні працівники центру за погодженням з лікарем центру забезпечують виконання
учнями (вихованцями) медичних приписів закладів охорони здоров’я, в тому числі
фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру, застосування відповідного обладнання
(оптичного, звукопідсилювального, ортопедичного).
Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи з використанням
спеціального корекційного обладнання, лікувальну фізичну культуру.
45. Корекційно-розвиткова робота для учнів (вихованців), які мають порушення слуху у
поєднанні з інтелектуальними порушеннями, спрямована на корекцію основного
порушення - збереження та розвиток залишкового слуху, а також формування вимови.
46. Корекційно-розвиткова робота проводиться за такими напрямами:
1) для учнів (вихованців), які мають порушення зору у поєднанні з тяжкими порушеннями
мовлення чи інтелектуальними порушеннями:
підбір оптичних засобів корекції, лікувальна фізична культура;
профілактика наслідків основного порушення;
визначення зорових можливостей учнів (вихованців), особливостей сприймання наочнодидактичного матеріалу;
дозування зорових та фізичних навантажень;
розроблення комплексу вправ зорової гімнастики;
орієнтування в просторі;
2) для сліпоглухих учнів (вихованців):
підбір оптичних засобів корекції;

профілактика наслідків основного порушення;
визначення зорових можливостей учнів (вихованців), особливостей зорового сприймання
наочно-дидактичного матеріалу;
дозування зорових та фізичних навантажень;
розроблення комплексу вправ зорової гімнастики;
орієнтування в просторі;
збереження та розвиток залишкового слуху;
формування вимови;
формування вмінь користування жестами та українською жестовою мовою;
спеціальна лікувальна фізична культура та фізична реабілітація;
формування життєвих компетентностей, соціальна адаптація;
3) для учнів (вихованців), які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні з
тяжкими порушеннями мовлення чи інтелектуальними порушеннями:
поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовленнєвих функцій;
підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації;
формування мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання,
зміцнення голосових і дихальних м’язів);
4) для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими
порушеннями мовлення:
розвиток когнітивних функцій, мовлення, формування життєвих компетентностей;
соціальна адаптація.
47. Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони
здоров’я щороку забезпечують проведення безоплатного медичного огляду учнів
(вихованців) центру та моніторингу стану їх здоров’я. Діти з хронічними захворюваннями
перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони
здоров’я.
48. Психолого-педагогічна реабілітація у центрі забезпечує психолого-педагогічну
корекцію та діагностику емоційно-вольової сфери та інтелектуального розвитку дітей із
складними порушеннями для проведення моніторингу ефективності корекційнорозвиткової роботи.
49. Психолого-педагогічна реабілітація та соціально-побутова адаптація передбачає
запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту
навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними порушеннями

системою знань та компетентностей, застосування яких сприятиме подальшому розвитку
особистості (підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійного
проживання та трудової діяльності (у разі можливості), організації побуту, адекватного
планування самостійного життя).
50. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців) у центрі
здійснюються заходи з професійної орієнтації (професійна орієнтація, допрофесійна
підготовка).
Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
51. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, землю, комунікації,
обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші цінності, вартість яких
відображена у балансі.
52. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-господарської
діяльності центру здійснюється відповідно до законодавства.
53. Приміщення центру та територія повинні бути доступними для осіб з особливими
освітніми потребами відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.
54. Центр повинен мати навчальний корпус з обладнаними кабінетами, класами,
лабораторіями, залами, бібліотекою, відділення корекційно-розвиткової роботи тощо.
У разі наявності інтернату центр повинен мати спальний корпус (блок) із спальними та
іншими кімнатами для відпочинку і дозвілля.
55. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи та надання медичної
допомоги у центрі повинно бути утворене відділення корекційно-розвиткової роботи, яке
може складатися з таких обладнаних приміщень:
логопедичних кабінетів;
кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);
кабінету з лікувальної фізичної культури, масажу і вправ на тренажерах;
кабінетів для занять із соціально-побутового орієнтування;
навчально-виробничих майстерень;
кабінету трудового навчання для учнів початкової школи;
кабінетів психологічного розвантаження;
терапевтичного, стоматологічного, процедурного кабінетів, кабінетів фізіотерапії та
клімато-бальнеологічного лікування;
басейну;
кабінету психологічної корекції для проведення психологічного консультування та
діагностування і занять з розвитку;

кабінету сенсорно-моторної реабілітації.
56. У центрі додатково можуть бути обладнані:
1) для учнів (вихованців) з порушенням зору:
офтальмологічний кабінет із затемненою кімнатою;
кабінет плеоптичного (плеопто-ортоптичного) лікування;
кабінет для занять з розвитку зорового сприймання, орієнтування у просторі;
кабінет інформаційних ресурсів з комп’ютерними тифлокомплексами із спеціально
адаптованим програмним забезпеченням (для сліпих дітей тифлокомплекси повинні бути
укомплектованими брайлівським дисплеєм, для дітей із зниженим зором - технічними
засобами збільшення) та брайлівським принтером;
бібліотека і читальний зал збільшеного розміру для розміщення та користування книгами,
що видані з використанням шрифту Брайля, із спеціальними технічними засобами для
читання, а також телесенсорними лупами та аудіокнигами;
майданчик для проведення занять з орієнтування у просторі;
класи з комп’ютерною технікою із спеціальним програмним забезпеченням для
збільшення та озвучування текстів, телесенсорними лупами тощо;
робоче місце учня (вихованця) - індивідуальним освітленням, а класи - додатковим
освітленням дошки;
2) для учнів (вихованців) з порушеннями опорно-рухового апарату:
кабінети дитячого психіатра (невролога), ортопеда;
кабінети лікувальної фізичної культури з урахуванням можливості проведення групових,
індивідуальних занять (з розрахунку один кабінет на одного інструктора з лікувальної
фізичної культури для роботи у дві зміни);
масажний кабінет;
3) для учнів (вихованців) з порушеннями слуху:
кабінети корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації для проведення
індивідуальних та групових занять з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання
мовлення та формування вимови;
слуховий кабінет для проведення групових занять з розвитку слухового сприймання,
розвитку в учнів (вихованців) вміння ефективно користуватися залишковим слухом у
процесі мовленнєвого спілкування, нормалізації тембру, голосу, інтонації і ритму
мовлення, розвитку здатності орієнтуватися у світі немовленнєвих звуків;
кабінет української жестової мови;

кабінети корекційно-відновлювальної сурдопедагогічної реабілітації із слухомовними
тренажерами та відповідним програмним забезпеченням.
57. Спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним
приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих
здібностей учнів (вихованців), технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення учні (вихованці) забезпечуються відповідно до встановлених
норм.
58. Засновник (засновники) забезпечує щоденне підвезення учнів (вихованців) до центру
та у зворотному напрямку.
59. Звітність про діяльність центру здійснюється відповідно до законодавства.
Управління центром
60. Безпосереднє управління центром здійснює його директор. Директор центру повинен
мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна
освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”)
та/або стаж педагогічної роботи не менше п’яти років у спеціальному закладі освіти.
Призначення на посаду, звільнення з посади та повноваження директора центру
визначаються законодавством та статутом центру.
61. Директор центру є головою педагогічної ради - колегіального органу управління
центру.
62. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.
Усі педагогічні, медичні працівники центру входять до складу педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем і вводяться в дію
наказом директора.
Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на
рік.
63. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування центру є загальні збори
(конференція) його колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції)
колективу визначаються статутом центру і колективним договором.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва
центром, розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і фінансовогосподарської діяльності центру.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.07.2017 № 1081
{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 693 від
25.06.2018}
Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними
порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з
урахуванням положень Конвенції про права людей з інвалідністю, з метою реалізації
указів Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав
людини» від 25 серпня 2015 р. № 501, «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав
людей з інвалідністю» від 3 грудня 2015 р. № 678, «Про заходи, спрямовані на
забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13 грудня 2016 р. № 553, наказів
МОН України від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження плану заходів МОН з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», «Про затвердження
Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від
20.02.2017 № 262 НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типовий навчальний план для дітей з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступеня (початкова школа), що додається.
2. Увести в дію Типовий навчальний план для дітей з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) з 2017/2018 навчального року.
3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних
адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні
умови щодо впровадження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними
порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) з 2017/2018 навчального
року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.
Т. в. о. Міністра

В.В. Ковтунець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.07.2017 № 1081

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова
школа)
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
Підг. 1
2
3
4
Разом
Формування навичок читання та 4
4
4
4
4
20
письма
Формування елементарних
2
2
2
2
2
10
математичних уявлень
Ознайомлення з навколишнім 2
2
2
2
2
10
Лікувальна фізична культура
2
2
2
2
2
10

(ЛФК)
Соціально-побутове
4
4
4
4
4
20
орієнтування
Предметно-практична
3
3
4
4
4
18
діяльність
Розвиток художньо-естетичних 2
2
2
2
2
10
навичок
Всього
19
19
20
20
20 98
Корекційно-розвиткові заняття
Ритміка
1
1
1
1
1
5
Логопедичні заняття
3
3
3
3
3
15
Психомоторний та сенсорний 3
3
3
3
3
15
розвиток
Додаткові години
1
1
1
2
2
7
Гранично допустиме
20
20
21
22
22 105
навантаження
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Ю.Г. Кононенко
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та
тяжкого ступеня (початкова школа)
Типовий навчальний план для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та
тяжкого ступеня (початкова школа) розроблений на виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням положень Конвенції про права
осіб з інвалідністю, з метою реалізації Указів Президента України «Про затвердження
Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501, «Про
активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 3 грудня 2015 р. №
678, наказів Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження
плану заходів Міністерства освіти і науки України з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року», від 20.02.2017 № 262 «Про затвердження
Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю».
В основу Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступеня (F71-F72) покладено зміст освіти дітей з порушеннями
розумового розвитку (F70).
Типовий навчальний план для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та
тяжкого ступеня (початкова школа) визначає основні напрямки освітніх завдань та
завдань корекційного розвитку.
Пріоритетним у змісті освіти дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та
тяжкого ступеня є соціальна та корекційно-виховна (абілітаційна) мета навчання,
відпрацювання навичок соціальної адаптації, що сприяє підготовці до самостійного життя
та (або) в спеціально підтримуючих умовах та має життєво-практичну спрямованість. У
роботі з цією категорією учнів важливо приділяти увагу формуванню у них доступного
обсягу знань, адекватності поведінки та вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях.
Зокрема:

- формування та розвиток комунікативної функції мовлення, в т.ч. альтернативної
комунікації;
- формування та розвиток елементарних графічних та читацьких навичок;
- формування та розвиток елементарних математичних уявлень;
- формування елементарних уявлень про навколишнє;
- формування навичок самообслуговування;
- формування та розвиток елементів предметно-практичної діяльності;
- формування соціальної поведінки;
- емоційний розвиток;
- фізичний розвиток.
Для реалізації поставлених завдань Типовим навчальним планом для дітей з
інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)
передбачені наступні навчальні предмети:
Формування навичок читання та письма.
Формування елементарних математичних уявлень.
Ознайомлення з навколишнім.
Лікувальна фізична культура.
Соціально-побутове орієнтування.
Предметно-практична діяльність.
Розвиток художньо-естетичних навичок.
Зміст навчальних дисциплін має чітко виражену практичну спрямованість на оволодіння
життєво необхідними адаптованими уміннями і навичками. Навчальний матеріал має бути
максимально пов'язаний з реальним життям дитини, що підвищує мотивацію до навчання,
формує пізнавальні інтереси, концентрично побудований на основі повторюваності
навчальної інформації на різних предметах.
Типовий навчальний план містить інваріантну та варіативну складову, в якій передбачено
додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні та групові
заняття.
Інваріантна складова Типових навчальних планів учнів з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) обов'язково включає години корекційнорозвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань, які зумовлені
особливостями психофізичного розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступенів, а саме:

Ритміка - корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку,
формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень,
темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.
Логопедичні заняття - розвиток та подолання порушень мовлення (усного та писемного),
дихання та голосу у дітей, попередження можливих вторинних розладів; корекцію та
компенсацію загальної та дрібної моторики учнів.
Психомоторний та сенсорний розвиток спрямований на формування особистісних якостей
дитини, розвиток і корекцію всіх психічних процесів, сприяння психологічній адаптації та
соціальній реабілітації дітей.
Зміст корекційно-розвиткової роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) визначається з урахуванням
особливостей розвитку дітей, мети, завдань та напрямів такої роботи. У цій роботі на
перший план виступають такі завдання навчання:
- формування соціальної поведінки;
- формування комунікативних умінь; розширення соціальних контактів, уміння адекватно
спілкуватися, звертатися за допомогою, дотримуючись прийнятих правил етикету;
- оволодіння навичками самообслуговування та особистої гігієни для досягнення
можливого ступеня незалежності;
- включення учнів у домашню, господарсько-побутову працю;
- мотивація на допомогу іншому, а не тільки очікування допомоги собі;
- емоційний розвиток: почуття впевненості, позитивне ставлення до самого себе і
оточуючих;
- розвиток уміння зайняти себе у вільний час;
- розвиток уміння брати участь у спільній ігровій діяльності та організації власного
дозвілля;
- зміцнення та охорона здоров'я;
- фізичний розвиток дитини.
На корекційні (індивідуальні та групові) заняття з ритміки, логопедичні заняття, з
психомоторного та сенсорного розвитку за розкладом відводяться години, як в першу, так
і в другу половину дня. їх тривалість 20 хвилин на індивідуальне заняття та 35 хвилин на
одну групу. Групи комплектуються з урахуванням однорідності й виразності мовленнєвих
порушень, рухових та інших порушень, а на заняття з ЛФК - згідно з медичними
показниками.
Корекційно-розвиткові заняття будуються на основі предметно-практичної діяльності
дітей, здійснюються вчителями через систему спеціальних вправ і адаптаційнокомпенсаторних технологій.

На основі Типових навчальних планів для дітей з інтелектуальними порушеннями
помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) загальноосвітні навчальні заклади
складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією
варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальних особливостей
розвитку та можливостей учнів зазначеної категорії. Під час складання робочих
навчальних планів дозволяється перерозподіляти між освітніми галузями до 20 відсотків
навчального часу, визначеного інваріантною частиною Типових навчальних планів для
учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня (початкова
школа).
Нормативи наповнюваності класів та поділу на групи під час вивчення окремих предметів
у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517. Згідно з рішеннями місцевих
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на
групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених
бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. У складі спеціального
загальноосвітнього навчального закладу можуть відкриватися класи для дітей із
комплексними порушеннями розвитку. Наповнюваність таких класів не повинна
перевищувати 6 осіб.
Навчання дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня
здійснюється за спеціальними навчальними програмами та (або) за індивідуальною
програмою. З урахуванням контингенту учнів та за потреби конкретного навчального
закладу можуть розроблятись локальні програми. При розробці локальних програм для
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня (початкова
школа) автори мають орієнтуватись на державну політику у галузі освіти, враховувати
особливості контингенту, дидактичний ресурс закладу. Розроблені програми
розглядаються методичним об'єднанням школи та затверджуються керівником
навчального закладу. Допускається адаптація змісту програм для дітей з порушеннями
розумового розвитку (F70), рекомендованих Міністерством освіти і науки України,
відповідно до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу
матеріалу, його спрощенні за характером і структурою.
Можливості дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня вкрай
обмежені, але результати роботи показують, що при створенні необхідних педагогічних
умов позитивна динаміка в їх розвитку може бути досягнута.
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