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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 3,5 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна 

освіта» 
Нормативна 

 

 
Напрям підготовки  

013 «Початкова 

освіта» 

Модулів – 1 

Бакалавр початкової 

освіти. Вчитель 

початкових класів 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 
1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  ––  
Семестр 

Загальна кількість 

годин  – 105 

1-й  1-й  

Лекції Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1/2 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

32 год.  

Практичні, 

семінарські 

Практичні, 

семінарські 

32 год.  

Лабораторні Лабораторні 

–– –– 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

41 год.  

Індивідуальні 

завдання: год. 
Індивідуальні 

завдання: год. 

Вид контролю:  

іспит. 

Вид контролю:  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни “ Основи соціалізації осіб з 

особливими потребами ” - розкрити процес соціальної адаптації та інтеграції 

індивіда в соціальний організм та поступове перетворення цього на 

особистість. Тому у програмі навчальної дисципліни передбачено розкриття 

різноманітних наукових підходів, концепцій і принципів до вивчення 

особистості, які значною мірою поглиблюють розуміння природи особистості, 

її поведінки, що були розглянуті в курсі ― «Спеціальної психології»та 

«Спеціальної педагогіки ». Це, зокрема, психологічні особливості соціалізації 

дітей з інтелектуальною недостатністю. У цьому контексті розглядаються 



особливості формування життєвих цінностей, самосвідомості,статевої 

індетифікації, а також їх роль у становленні особистості дитини з 

інтелектуальною недостатністю.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціалізації осіб з 

особливими потребами» є: 

 Розкрити сутність понять і термінів зазначеної тематики 

  Ознайомити студентів із загальними підходами до проблеми особистості. 

 Сформувати систему знань про особистість як соціальну систему. 

 Надати теоретичні основи щодо розуміння особистості в контексті 

соціальних відносин та закономірностей її розвитку (процес соціалізації). 

 Ознайомити студентів з методологічними та теоретичними основами 

спеціальної педагогіки. 

 Розкрити теоретико-методичні засади виховання навчання та розвитку 

дітей з різними нозологіями 

 Ознайомити з сучасними тенденціями спеціальній педагогіці; 

особливостями інклюзивного навчання в загально освітніх навчальних 

закладах. 

 Сформувати основи реалізації знань та навичок у професійній діяльності. 

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

 вікові особливості становлення людини 

 структуру, агенти та засоби соціалізації  

 форми соціалізації та існуючі концепції соціалізації 

 головні складові функціонального процесу соціалізації 

 механізми і фактори процесу соціалізації особистості; 

 основні методи соціально-педагогічної діяльності задля сприяння 

соціалізації особистості  

 Основні напрямки соціальної реабілітації осіб з інтелектуальною 

недостатністю 

 Особливості набуття соціального досвіду дітьми з інтелектуальною 

недостатністю. 

 Охарактеризувати особливості психо – фізичного розвитку дітей різних 

нозологічних груп; показати єдність закономірностей нормального та 

дизонтогеністичного розвитку дитини, розкрити принципи корекційного 

навчання та виховання. 

 

вміти: 

 характеризувати вікові особливості становлення особистості;   

 виокремлювати й аналізувати змістовий аспект соціалізуючого процесу; 

 здійснювати аналіз умов, що детермінують поведінку людини;  

  виокремлювати роль механізмів і факторів у процесі соціалізації 

особистості; 



 аналізувати програми соціальної підтримки дітей з інтелектуальною 

недостатністю 

 використовувати набуті знання та уміння у подальшій  професійній 

діяльності; 

 застосовувати на практиці соціально-педагогічні методи та основи 

концепцій і теорій розвитку особистості, що сприяють її адаптації до соціуму. 

володіти технологіями інклюзивної освіти.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Основи соціалізації осіб з особливими потребами»  

 

Тема 1.  Зміст та завдання курсу. Історичні передумови виникнення 

поняття «соціалізація»  (2 год.) 

 

Основні уявлення про соціалізацію. Визначення соціалізації як складного 

та тривалого процесу переходу індивіда в особистість. Місце курсу в системі 

дефелектологічної освіти та його зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. 

Соціалізація як органічне засвоєння соціального досвіду інтеграції індивіда в 

культуру. Завдання курсу. 

 

Тема 2.  Соціалізація особистості як психолого – педагогічне та соціальне 

явище.  (2 год.) 

 Основні уявлення про індивіда, особистість та індивідуальність. Агенти 

соціалізації, їх вплив на особистість. Засоби соціалізації. Сутність процесу 

соціалізації особистості. Структура процесу соціалізації. Основні 

характеристики механізмів процесу ранньої соціалізації.  Соціалізованість як 

результат соціалізації.  
  
 Тема 3.  Життєва компетентність показник досвіду взаємодії дитини з 

інтелектуальною недостатністю та оточуючого соціуму. Особливості 

процесу ідентифікації та усвідомлення самої себе.  (2 год.) 

 
 Визначення поняття «життєва компитентність». 

Сутність понять «компетентість» та «компетенція» . Структура та основні 

показанки життєвої компетентності дитини. Формування особистості дитини 

у відповідності дитини до її статі «Психосексуальна ідентичність у дітей» 

Образ «Я» утворення самосвідомості. Когнітивні, афективні та поведінкові 

аспекти образу «Я» у дітей. Роль соціального середовища на формування 

особистості .  

 
 

Тема 4 – 5 Формування особистості. (Особистісний розвиток дитини).  

(4 год.) 

 



 Шляхи формування особистості (соціалізація та інтерналізація; 

психологічна зрілість; сенситивні та критичні періоди розвитку). Показники 

психічного та особистісного розвитку дитини.  Вплив соціальних факторів на 

розвиток дитини. Великі та малі кризи, що виникають в процесі розвитку 

особистості. Криза новонародженого. Період пристосування дитини до нових 

умов життя.  Закономірності психічного розвитку в період немовляти. Криза 1-

го року  життя і шляхи подолання (основні новоутворення, провідна діяльність,    

особливості  соціальної ситуації розвитку). Психологія раннього дитинства. 

Криза третього року життя., її симптоми та шляхи її подолання. 

 

 

Тема 6. Спілкування психо – соціального розвитку та становлення дитини 

з інтелектуальною недостатністю. Ігрова діяльність в системі соціалізації. 

(2 год.) 

  Мова – основа формування соціальних зв’язків, один з основних 

комунікативних засобів.  Роль спілкування в емоційному розвитку дитини. 

Спілкування та пізнавальна активність дитини.  Основне поняття про гру як 

модель вітворення життєвих ситуацій.  Влив гри на розвиток особистості 

дитини. Ігрова діяльність як чинник соціалізації.  

 

Змістовий модуль 2 Особливості розвитку осіб з різними нозологіями 

 

 

Тема 7.  Процес адаптації та інтеграції осіб з інтелектуальною 

недостатністю в соціальні групі (колектив) (2 год.) 

 

Колектив – ефективний засіб виховання дітей. Індивідуалізація, її роль в 

процесі інтеграції колективі. Соціальна адаптація – безперервний процес 

взаємодії особистості та суспільства. Ділове спілкування в умовах 

використання життєвого досвіду дітей з інтелектуальною недостатністю. 

 
 

Тема 8  Психологія дитини з інтелектуальною недостатністю . (2 год.) 

 

Особливості розвитку особистості і емоційно-вольової сфери.  Характеристика 

різних видів діяльності. Корекційна робота з дітьми різних темпераментів. 

 

 

Тема 9. Психологія дітей з порушеннями функцій опорно –рухового 

апарату. (2 год.) 

 

Предмет і завдання психології дітей з порушеннями функцій опорно-

рухового апарату. Історичний аспект. Специфіка рухового розвитку при 

дитячому церебральному паралічі, структура порушення, форми дитячого 



церебрального параліча. Причини ДЦП. Особливості розвитку пізнавальної 

сфери дітей з ДЦП.   

 

 

Тема 10. Особливості розвитку емоційно –вольової сфери дітей із ЗПР.   

(2 год.) 

 

Особливості темпераменту дітей із ЗПР. Особливості сприйняття і розуміння 

емоцій людини. Особливості комунікації. Мотиваційно-потребнісна сфера дітей 

з ЗПР. Особливості Я – образу при ЗПР.  Особливості діяльності дітей з ЗПР. 

 

 

Тема 11.  Особливості розвитку особистості при порушенні слуху та зору  

 (2 год.) 

 

Предмет та завдання сурдопедагогіки. Педагогічна система спеціальної 

осіб з вадами слуху. Актуальні проблеми тифлопедагогіки. Особливості 

навчальної діяльності сліпих та слабозорих учнів в умовах інклюзивної освіти. 

 

 

Тема 12.  Синдром раннього дитячого аутизму та синдром Дауна.  (2 год.) 

 

Поняття аутизму. Причини його виникнення. Порушення мовного 

розвитку. Сенсорні дефекти та їх прояви.  Навчальна діяльність дітей із 

розладами аутизму.  Психолого – педагогічна характеристика дітей з 

синдромом Дауна. 

 

 

Тема 13.  Роль сім’ї у вихованні дитини з обмеженими можливостями. 

 (4 год.) 

 

 Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітнє середовище.  Батьки – як члени навчальних команд.  Роль 

батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини. Завдання батьків як членів 

навчальної команди. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

. 

ін
д

. 

с.
 р

. 

л
 

п
 

л
аб

. 

ін
д

. 

с.
 р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 



Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи соціалізації осіб з особливими потребами 

Тема 1. Зміст та завдання курсу. 

Історичні передумови виникнення 

поняття «соціалізація»  

7 2 2   3       

Тема 2.  Соціалізація особистості як 

психолого – педагогічне та 

соціальне явище.  

12 4 4   4       

Тема 3 Життєва компетентність 

показник досвіду взаємодії дитини з 

інтелектуальною недостатністю та 

оточуючого соціуму. Особливості 

процесу ідентифікації та 

усвідомлення самої себе.  

8 2 2   4       

Тема 4-5. Формування особистості. 

(Особистісний розвиток дитини). 

14 4 4   6       

Тема 6. Спілкування психо – 

соціального розвитку та становлення 

дитини з інтелектуальною 

недостатністю. Ігрова діяльність в 

системі соціалізації.  

12 4 4   4       

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку осіб з різними нозологіями 

Тема 7. Процес адаптації та 

інтеграції осіб з інтелектуальною 

недостатністю в соціальні групі 

(колектив) 

8 2 2   4       

Тема 8. Психологія дитини з 

інтелектуальною недостатністю . 

8 2 2   4       

Тема 9. Психологія дітей з 

порушеннями функцій опорно –

рухового апарату. 

6 2 2 -  2   - - -  

Тема 10. Особливості розвитку 

емоційно –вольової сфери дітей із 

ЗПР. 

6 2 2   2       

Тема 11.Особливості розвитку 

особистості при порушенні слуху та 

зору . 

6 2 2   2       

Тема 12. Синдром раннього 

дитячого аутизму та синдром Дауна.  

7 2 2   3       

Тема 13. Роль сім’ї у вихованні 

дитини з обмеженими 

можливостями. 

11 4 4   3       

Усього годин 105 32 32   41       

 

5. Теми семінарських занять 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Зміст та завдання курсу. Історичні передумови 

виникнення поняття «соціалізація» 

2 

2   Соціалізація особистості як психолого – педагогічне та 

соціальне явище. 

4 

3 Життєва компетентність показник досвіду взаємодії 
дитини з інтелектуальною недостатністю та оточуючого 
соціуму. Особливості процесу ідентифікації та 
усвідомлення самої себе. 

2 

4 Формування особистості. (Особистісний розвиток 

дитини). 

2 

5  Формування особистості. (Особистісний розвиток 

дитини). 

2 

6 Спілкування психо – соціального розвитку та становлення 

дитини з інтелектуальною недостатністю. Ігрова 

діяльність в системі соціалізації. 

4 

7  Процес адаптації та інтеграції осіб з інтелектуальною 

недостатністю в соціальні групі (колектив) 

2 

8 Психологія дитини з інтелектуальною недостатністю . 4 

9 Психологія дітей з порушеннями функцій опорно –

рухового апарату. 

2 

10 Особливості розвитку емоційно –вольової сфери дітей із 

ЗПР. 

2 

11 Особливості розвитку особистості при порушенні слуху та 

зору . 

2 

12 Синдром раннього дитячого аутизму та синдром Дауна. 3 

13 Роль сім’ї у вихованні дитини з обмеженими 

можливостями. 

3 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомитись з підручниками та посібниками з курсу 

Основні уявлення про соціалізацію 

3 



2 Соціалізація особистості як психолого – педагогічне та 

соціальне явище. 

4 

3 Життєва компетентність показник досвіду взаємодії дитини з 

інтелектуальною недостатністю та оточуючого соціуму. 

Особливості процесу ідентифікації та усвідомлення самої себе. 

4 

4 Формування особистості. (Особистісний розвиток дитини). 3 

5 Формування особистості. (Особистісний розвиток дитини). 3 

6 Спілкування психо – соціального розвитку та становлення 

дитини з інтелектуальною недостатністю. Ігрова діяльність в 

системі соціалізації. 

4 

7 Процес адаптації та інтеграції осіб з інтелектуальною 

недостатністю в соціальні групі (колектив) 

4 

8 Психологія дитини з інтелектуальною недостатністю. 4 

9 Психологія дітей з порушеннями функцій опорно –рухового 

апарату. 

2 

10 Особливості розвитку емоційно –вольової сфери дітей із ЗПР. 2 

11 Особливості розвитку особистості при порушенні слуху та 

зору. 

2 

12 Синдром раннього дитячого аутизму та синдром Дауна. 3 

13 Роль сім’ї у вихованні дитини з обмеженими можливостями.  3 

 Усього 41 

 

9. Індивідуальні завдання 

Презентаційні проекти до тем 

 

10. Методи навчання 

Навчальна робота з курсу проводиться у формі лекцій, практичних занять, 

самостійної роботи студентів. На усіх формах використовуються словесні, 

наочні та практичні методи з використанням комп’ютерних засобів.                      

 

11. Методи контролю 

З курсу „ Основи соціалізації осіб з особливими потребами” систематично 

проводиться поточний, підсумковий, тестовий контроль. До поточного 

контролю відносять демонстрування та проведення завдань для самостійної 

роботи на практичних заняттях. До підсумкового і тестового – комплексні 

контрольні роботи, тестування з основних тем програми та іспит. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота всього іспит Сума 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  50 100 

5 5 8 8 6 8 5 5 50  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» ставиться за міцні та повні 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. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних 

знань,умінь та навичок із дисципліни, успішне виконання 

практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та 

оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні 

помилки. 

«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 із 

допомогою викладача. 

«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. 

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до модуля який  включає бали за поточну 

роботу бакалавра на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної 

роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. 

 Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.                 

Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання. 

2. Підручники та посібники. 

3. Плани практичних занять. 

4. Завдання для самостійного опрацювання. 

5. Базова та допоміжна література. 

6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні 

роботи, питання до заліку, блок запитань і завдань для самоконтролю за 

самостійно опрацьованим навчальним матеріалом.  

 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Архипова С., Майборода Г. Соціальна педагогіка: Навчально - методичний 

посібник. – Черкаси - Ужгород: Мистецька, 2002. – 268 с. 

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навчальний 

посібник [Текст] / О.В.Безпалько. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 

164 с.  

3. Соціальна педагогіка : навч. посібник / За заг. ред. О. В. Безпалько; Авт.-кол. 

О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін. : – К. : Академвидав, 

2013. – 312 с.  

4. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку: Монографія / За заг. ред. Н. Гаврик. – Луганськ: Альма-

матер, 2006. – 368 с. 

5. Основи соціалізації особистості: Методичні рекомендації / Автор - 

упорядник Р. В. Зозуляк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – 65 с. 

6.  Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : 

Монографія. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.  



7. Москаленко В. Екологічна соціалізація особистості // Практична психологія 

та соціальна робота. – 2005. – No 8. – С. 1–10. 

8. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : 

навч. посіб. / Людмила Андріївна Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с. 

9. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний 

посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с. 

10.  Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та слуху / За 

заг. ред. Л.С. Вавіної. – К.: Наук. Світ, 2009. – 168 с. 

11.  Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового 

аппарату та розумового розвитку / За ред. Л.С. Вавіної. – К.: «АТОПОЛ», 

2010. – 242 с. 

12.  Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту 

/ За заг. Ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: ТОВ «Поліпром», 2007. – 

171с. 

13.  Синьов В.М. Основи дефектології / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. – К. : 

Вища шк., 1994 . – 141 с. 

 

14.  Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини. Підручник. - К., 2008. 

- 359 с. 

15.  Спіріна Т. П. Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов 

навчання у вищому навчальному закладі / Спіріна Т. П., Зарюгіна Ю. Є. // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія 

«Педагогіка. Соціальна робота». – Випуск № 32. – 2014. – С. 182-184.  

16.  Соботович Є. Ф. Вибрані праці з логопедії. – К.: Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2015. – 308 с. 

17.  Харченко С. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної 

діяльності: теорія і практика: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 

320 с. 

18.  Логопедія. Підручник. / за ред. М.К.Шеремет. - К. , 2015. - 776 с. 

Інформаційні ресурси 
 

1. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14 34 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12 

4. Закон України «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14 

5. Закон України «Про професійно-технічну освіту» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98- %D0%B2%D1%80 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14%2034
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-


6. Конвенція про права дитини, прийнята резолюцію 44/25 Генеральної 

Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_021 

7. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для 

дітей, які  потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України № 852 від 15.09.2008 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08 
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