
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
М  - 20 _ і І р . м. Київ

Про проведення експерименту 
Всеукраїнського рівня за темою 
«Розроблення програмно-методичних, 
дидактичних матеріалів та підручників 
для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору 
та складними порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі 
комунального закладу Львівської обласної ради 
«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» 
на грудень 2019 -  вересень 2028 років

Відповідно до пунктів 7, 8 Розділу 1 Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07Л 1.2000 року № 522, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 року за №946/5167 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року № 994), 
ураховуючи клопотання Департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації від 25.07.2019 № 07-07/1308, на підставі висновку 
науково-методичної комісії із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради 
з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 09 жовтня 
2019 року № 4) та з метою комплексної реабілітації дітей із складними 
порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 
«Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників 
для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі 
комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний 
центр «Левеня» на грудень 2019 - вересень 2028 років.



2. Затвердити як такі, що додаються:
1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників 
для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі 
комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний 
центр «Левеня» на грудень 2019 - вересень 2028 років;

2) програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 
«Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників 
для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі 
комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний 
центр «Левеня» на грудень 2019 - вересень 2028 років.

3. Науковому керівнику експерименту всеукраїнського рівня за темою 
«Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників 
для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» (далі -  
Експеримент) надавати науково-методичній комісії із спеціальної педагогіки 
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 
(далі -  Комісії) звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а 
звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

4. Комісії здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу 
проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту 
підготувати і подати до Міністерства освіти і науки України висновки про 
результати проведення Експерименту.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Завалевський Ю. І.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу 
педагогічному колективу комунального закладу Львівської обласної ради 
«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня», який є учасником Експерименту і 
зазначений у заявці до цього наказу.

6. Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації сприяти педагогічному колективу комунального закладу 
Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня», який є 
учасником Експерименту та зазначений у заявці до цього наказу, у забезпеченні 
необхідних умов для організації та проведення Експерименту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Мандзій Л. С.

Міністр Ганна НОВОСАД



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 

/<#■ 2019 №

ПРОГРАМА
проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників 
для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 

розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» 
на базі комунального закладу Львівської обласної ради 

«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» 
на грудень 2019-вересень 2028 років

№
з/п

Зміст роботи Термін
виконання

Очікувані результати

І. Організаційно-підготовчий етап (грудень 2019-грудень 2020 рр.)
1. Визначення та аналіз нормативно- 

правового забезпечення, наукове 
обгрунтування теми, мети та 
завдань дослідно- 
експериментальної роботи.

грудень 2019- 
березень
2020 рр.

Наукове обґрунтування, 
визначення проблем, 
основних напрямів та 
перспективний план 
реалізації експерименту.

2. Проведення педагогічних рад, 
методичних нарад та семінарів.

2020 р. Підвищення фахового 
рівня педагогічних 
працівників -  учасників 
експерименту.

3. Вивчення педагогічного досвіду, 
психолого-педагогічної літератури 
щодо проблеми експерименту 3 
метою створення науково- 
методичної бази з теми 
експерименту.

2020 р. Створено банк даних з 
проблеми експерименту.

4. Узгодження С П І Л Ь Н О Ї  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  3 
установами, які здійснюють 
науково-методичний супровід 
експерименту.

березень-
червень
2020 р.

Забезпечення
ефективності
проведення
експерименту.

5. Формування складу творчих груп 
вчителів, вихователів, спеціалістів, 
батьків дітей з особливими 
освітніми потребами з метою 
організації та проведення 
експерименту.

вересень
2020 р.

Визначення завдань і 
програми роботи 
творчих груп 
вихователів, вчителів та 
спеціалістів.

6. Проведення комплексної 
діагностики рівня готовності

вересень-
жовтень

Матеріали за підсумками 
діагностики.



учасників освітнього процесу до 
роботи в режимі експерименту.

2020 р.

7. Визначення функціональних 
обов’язків педагогічного колективу 
закладу освіти щодо реалізації 
експерименту.

листопад
2020 р.

Забезпечення 
ефективності проведення 
експерименту.

8. Забезпечення матеріально-технічної 
та методичної бази для здійснення 
експерименту.

грудень
2020 р.

Створена відповідна 
матеріально-технічна та 
методична база для 
здійснення експерименту

9. Підведення підсумків першого 
(організаційно-підготовчого) етапу 
дослідно-експериментальної 
роботи.

грудень
2020 р. Звіт.

II. Концептуально-діагностичний етап 
(січень-грудень 2021 р.)

1. Розробка концептуальних засад 
формування оновленого змісту 
освіти дітей з порушеннями зору та 
складними порушеннями розвитку, 
підбір методик і технологій 
дослідження, моніторингу 
експерименту, розробка науково- 
методичного забезпечення 
експерименту.

січень-
березень
2021р.

Концептуальна модель 
освітньої програми, 
критерії та показники 
ефективності 
інноваційної моделі 
закладу загальної 
середньої освіти.

2. Проведення діагностики рівня 
педагогічної компетентності 
педагогічного колективу закладу 
загальної середньої освіти з 
проблеми дослідження.

квітень-
травень
2021 р.

Навчальне, навчально- 
методичне, управлінське, 
діагностичне 
забезпечення 
інноваційної моделі.

3. Забезпечення психолого- 
педагогічного супроводу 
експерименту.

травень-
вересень
2021р.

Впроваджено сучасні 
психолого-педагогічні 
технології в контексті 
комплексної психолого- 
педагогічної реабілітації

4. Розробка критеріїв та показників 
рівня сформованості основних 
компетентностей дітей 
дошкільного віку відповідно до 
Базового компоненту дошкільної 
освіти.

вересень-
жовтень
2021р.

Розроблено методичні 
рекомендації

5. Розробка критеріїв та показників 
рівня сформованості основних 
компетентностей дітей молодшого 
шкільного віку відповідно до

листопад-
грудень
2021 р.

Розроблено методичні 
рекомендації
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Державного стандарту початкової 
освіти.

б.'1 Підбиття підсумків концептуально- 
діагностичного етапу проведення 
експерименту.

грудень 2021 р. Науковий звіт.

III. Формувальний етап (січень 2022- грудень 2027 рр.)
1. Розробка нових освітніх програм 

для дітей з порушеннями зору та 
складними порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного віку.

грудень
2022 р.

Розроблені освітні 
програми для дітей з 
порушеннями зору та 
складними порушеннями 
розвитку раннього, 
дошкільного віку.

2. Розробка нових освітніх програм на 
засадах єдності навчання, 
виховання, розвитку і 
психологічної підготовки учнів 
початкової школи до самореалізації 
в соціумі.

грудень 
2023 р.

Розроблені нові освітні 
програми для учнів 
початкової школи.

3. Апробація та запровадження 
освітніх програм для дітей з 
порушеннями зору, складними 
порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку в закладі загальної 
середньої освіти.

2024 -  2025 рр. Впроваджено у закладах 
дошкільної та загальної 
середньої освіти 
навчальні програми для 
дітей з порушеннями 
зору, складними 
порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку.

4. Розробка нових підручників, 
методичних посібників для дітей 3 
порушеннями зору, складними 
порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку, їх апробація.

2025-2026 рр. Розроблені та апробовані 
нові підручники, 
методичні посібники для 

дітей з порушеннями 
зору, складними 
порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного 
та молодшого 
шкільного віку.

5. Розробка та апробація нового 
дидактичного забезпечення 
освітнього процесу для дітей 3 
порушеннями зору, складними 
порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого

2025-2026 рр. Розроблено та 
апробовано дидактичне 
забезпечення освітнього 
процесу для 
дітей з порушеннями 
зору, складними

з



шкільного віку. порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного 
та молодшого шкільного
ВІКУ-_________________

6. Впровадження та визначення 
ефективності запропонованого 
оновленого змісту освіти для дітей 
з порушеннями зору, складними 
порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку.

вересень 
2026 р.

Оновлений зміст освіти 
для дітей з порушеннями 
зору, складними 
порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку.

7. Підготовка та видання освітніх 
програм, підручників, посібників, 
методичних рекомендацій за 
результатами проведення 
експерименту.

2026-2027 рр. Комісією з спеціальної 
педагогіки Науково- 
методичної ради МОН за 
результатами 
експерименту схвалено 
для використання освітні 
програми, підручники, 
посібники, методичні 
рекомендації.
Підготовка до друку 
освітніх програм та 
підручників.

8. Підбиття підсумків формувального 
етапу проведення експерименту.

грудень 2027 р. Науковий звіт.

IV. Узагальнюючий етап (січень 2028 -  вересень 2028 рр.
1. Порівняльний аналіз підручників, 

програмно-методичного та 
дидактичного забезпечення освіти 
дітей з порушеннями зору та 
складними порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного та 
молодшого шкільного віку.

січень-
лютий
2028 р.

Зразки індивідуальних 
навчальних програм, 
планів та програм 
розвитку.

2. Підготовка та видання нових 
підручників, методичних 
посібників, методичних 
рекомендацій за результатами 
проведення експерименту.

березень-
червень
2028 р.

Видані нові підручники, 
методичні посібники та 
методичні рекомендації.

3. Проведення всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Оновлення змісту освіти дітей 3 
порушеннями зору та складними 
порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку».

червень 
2028 р.

Матеріали конференції.
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4. Поширення позитивних результатів 
експериментальної роботи шляхом 
публікацій у фахових виданнях, 
участь у науково-методичних 
семінарах, круглих столах, 
брифінгах, науково-практичних 
конференціях тощо.

2028 р.
Матеріали конференції, 
семінарів, наукові статті.

5. Підбиття підсумків проведення 
експерименту.

вересень
2028 р.

Науковий звіт.

Заслужений працівникшеїти У країн. ЩйГ ** і *кандидат педагогічних|ш^^ 
директор НРЦ «Левениг * В. М. Ремажевська



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від « / £ » ^ 2 0 1 9  р. №

Заявка
на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення 

програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників для 
забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 

розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі
комунального закладу Львівської 

обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» 
на грудень 2019-вересень 2028 років

Актуальність дослідження
Ратифікація Україною Конвенції про права осіб з інвалідністю (Закон 

України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і 
Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-УІ) посилила увагу 
громадськості до проблем людей з інвалідністю та викликала необхідність 
інтегрування в загальноосвітній простір дітей з особливими освітніми 
потребами, як один з напрямів гуманізації системи освіти.

Якщо у 90-х роках минулого століття держава визначала завдання щодо 
збереження та розвитку мережі спеціальних шкіл та шкіл-інтернатів, то нині 
актуальним є осучаснення спеціальної освіти. Це зумовлено зміною пріоритетів 
в українському суспільстві та визнанням прогресивних тенденцій у розвитку 
сучасної освіти. Нові пріоритети вимагають посиленої уваги суспільства до 
проблем соціалізації осіб з особливими освітніми потребами, альтернативи 
навчання дітей у спеціальних школах, створюючи умови для інклюзивного 
навчання разом із здоровими однолітками, забезпечуючи таким чином 
інтеграцію в соціум, охоплення навчанням дітей із складними порушеннями 
розвитку.

Одним із головних завдань політики нашої держави в сфері освіти є:
формування нової філософії щодо осіб з обмеженими фізичними та 

психічними можливостями;
модернізація системи освіти дітей з особливими освітніми потребами 

відповідно до світових тенденцій;
запровадження інноваційних технологій у освітній процес та оновлення 

змісту освіти.



Здобутком України за останні роки є приведення законодавчої та 
нормативно-правової бази про загальну середню освіту, а також дошкільну освіту 
щодо дітей з особливими освітніми потребами до міжнародних норм, Конвенцій 
ООН про права дитини та права осіб з інвалідністю.

Зміни, внесені у законодавство України в галузі освіти, забезпечили правові 
засади подальшого розвитку системи освіти шляхом запровадження 
інтегрованого та інклюзивного навчання, залучення до навчання дітей із 
складними порушеннями розвитку, шляхом створення закладу загальної 
середньої освіти нового типу для дітей з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушеннями розвитку -  навчально-реабілітаційного 
центру.

Нові підходи до комплексної реабілітації дітей з полісенсорними 
порушеннями впроваджує творчий колектив педагогів комунального закладу 
Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня».

Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» (далі -  НРЦ «Левеня») був 
створений у 1999 р. в м. Львові на базі навчально-виховного закладу 
«Спеціальний садок-школа для дітей з вадами зору» як експериментальний 
педагогічний майданчик Міністерства освіти і науки України та Академії 
педагогічних наук України, наказ Міністерства освіти і науки України і Академії 
педагогічних наук України від 25.07/19.08.1996 р. за № 27/268 «Про створення 
експериментального педагогічного майданчика на базі навчально-виховного 
закладу: «Спеціальний садок-школа для дітей з вадами зору» м. Львова».

Всеукраїнський педагогічний експеримент здійснювався за темою 
«Науково-організаційні основи функціонування закладу нового типу 
«Реабілітаційний центр для дітей з вадами зору», удосконалення змісту 
дошкільної та початкової шкільної освіти даної категорії дітей»; автор науково- 
педагогічної ініціативи та науковий керівник експерименту -  кандидат 
педагогічних наук Ремажевська Віра Миколаївна. За результатами експерименту 
в державі створено новий тип закладу загальної середньої освіти «Навчально- 
реабілітаційний центр» для навчання дітей зі складними порушеннями розвитку.

У 2008 році на базі створеного навчально-реабілітаційного центру 
«Левеня» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
14.03.08 р. № 174 «Про проведення науково-педагогічного експерименту 
«Науково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної, медичної, 
соціальної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями та глибокими 
порушеннями зору в контексті раннього втручання» розпочато новий 
експеримент, який успішно завершується у 2019 році.

За 12-річний період експерименту розроблено структурно-функціональну 
модель комплексної психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації
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дітей з комплексними порушеннями та глибокими порушеннями зору, 
починаючи з раннього віку, яка спрямована на забезпечення розумового, 
фізичного та духовного розвитку особистості дитини. Великий творчий 
потенціал педагогічного колективу, напрацьований досвід дослідно- 
експериментальної роботи в НРЦ «Левеня» може забезпечити продовження 
педагогічного експерименту в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, зокрема, 
оновлення змісту освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку. Місія НРЦ «Левеня» -  забезпечення реалізації індивідуальної 
траєкторії розвитку особистості кожної дитини.

Багато років НРЦ «Левеня» співпрацює з Українською академією 
друкарства над створенням спеціальних дидактичних матеріалів для дітей з 
особливими освітніми потребами. Результатом цієї співпраці стало рішення 
Вченої ради Української академії друкарства про новий науковий напрям 
діяльності закладу вищої освіти, що може сприяти вирішенню проблем 
забезпечення спеціальними дидактичними матеріалами освітнього процесу в 
спеціальній та інклюзивній освіті.

Отже, актуальність дослідження зумовлена низкою суперечностей між 
декларуванням пріоритетності формування особистості дитини з особливими 
освітніми потребами та відсутністю реалізації теоретичних положень на 
практиці, потребою оновлення освітніх програм, підручників, методичних 
посібників та дидактичного забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та 
складними порушеннями розвитку з метою надання їм якісної освіти. Тому 
виникла необхідність теоретичного та практичного обґрунтування оновленого 
змісту освіти та його методично-дидактичної складової шляхом створення 
відповідних освітніх матеріалів для дітей раннього, дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Зміна змісту освіти дітей з порушеннями зору та складними 
порушеннями розвитку покликана сприяти розвитку інтелекту дітей, 
розширенню їх світобачення, формуванню наочно-образного та теоретичного 
мислення.

Гіпотеза: розроблення та апробація нового змісту освіти для дітей з 
порушеннями зору та дітей зі складними порушеннями розвитку, дидактичне та 
методичне забезпечення освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 
потребами, починаючи з раннього віку, забезпечить реалізацію права цих дітей 
на рівний доступ до якісної освіти, їх успішну соціальну адаптацію, якісне 
інклюзивне навчання та інтеграцію у середовище здорових однолітків.

Термін експерименту: 2019-2028 рр.
Об’єкт дослідження:
- діти з порушеннями зору раннього, дошкільного, молодшого шкільного

віку;
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- діти зі складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного, 
молодшого шкільного віку (діти з порушеннями зору та порушеннями 
інтелектуального розвитку, з порушеннями зору та порушеннями мовлення, 
опорно-рухового апарату, сліпоглухі діти).

Предмет дослідження: базовий компонент дошкільної освіти, інваріантна 
та варіативна складові змісту загальної середньої освіти (початкова школа), 
освітні програми, підручники, посібники, розроблені у процесі експерименту і 
спрямовані на поліпшення результатів освітньої діяльності;

Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні теорії 
розвитку особистості (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко);

положення спеціальної психології про загальні і специфічні закономірності 
розвитку дитини при нормальному і порушеному зорі (Ю. О. Кулагін,
B. І. Лубовський, О. Г. Литвак, В. М. Синьов, Є. П. Синьова);

вчення Л. С. Виготського про соціальну ситуацію розвитку людини як 
співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов розвитку психіки та дослідження 
ролі спеціальної корекційної роботи в особистісному становленні дітей з 
особливими освітніми потребами (В. І. Бондар, С. П. Миронова, І. С. Моргуліс, 
Т. В. Сак, В. М. Синьов, В. В. Тарасун, Л. І. Фомічова, О. П. Хохліна,
C. В. Федоренко);

психологічні аспекти теорії компенсації осіб з порушеннями зору 
(Л. С. Виготський, М. І. Зємцова, О. Г. Литвак, Л. І. Солнцева);

українська концепція інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами;

основні положення корекційної педагогіки та спеціальної психології щодо 
організації корекційної допомоги дітям з порушеннями зору та складними 
порушеннями розвитку (В. І. Бондар, І. С. Моргуліс, В. М. Ремажевська, 
С. В. Федоренко, М. Д. Ярмаченко та ін.).

Методи дослідження:
• теоретичні (вивчення, аналіз та узагальнення психолого-педагогічної та 

спеціальної літератури, освітніх програм, підручників для дітей з порушеннями 
зору та складними порушеннями розвитку; методичної літератури, аналіз, 
синтез, порівняння та систематизація матеріалів дослідження; моделювання та 
прогнозування);

• емпіричні (вивчення та узагальнення практичного досвіду, бесіди, 
анкетування, опитування, спостереження та глибоке інтерв’ювання);

• статистичні (кількісна та якісна обробка одержаних результатів, 
ранжування);
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• педагогічний експеримент (апробація розроблених в процесі дослідження 
матеріалів).

Мета і завдання експерименту реалізовуватимуться у відповідності до 
ііринципів: науковості, системності, міждисциплінарної інтеграції, наступності 
та безперервності, інтеркультурності, індивідуалізації, корекційної 
спрямованості.

База дослідження: комунальний заклад Львівської обласної ради
«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» та Українська академія друкарства.

Наукова новизна полягає:
• у науково обґрунтованому оновленому змісті (освітні програми, 

підручники) дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку;

• вдосконаленій системі корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти 
компенсуючого типу, спеціального закладу загальної середньої освіти та в 
умовах інклюзивного навчання.

Теоретичне значення дослідження полягає в збагаченні теорії освіти та 
корекційно-психологічної допомоги дітям з порушеннями зору та складними 
порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку.

Практичне значення дослідження полягає у розробленні та використанні 
в установленому законодавством порядку змін до базового компоненту 
дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти 
(початкова школа), експериментальних освітніх програм, підручників, 
посібників, дидактичного забезпечення, розроблених в процесі педагогічного 
експерименту і спрямованих на поліпшення результатів освітньої діяльності; в 
можливості використання матеріалів дослідно-експериментальної роботи для 
моделювання освітніх програм в сучасній українській школі, запровадження в 
практичну діяльність закладів освіти, оновленого змісту освіти для дітей з 
порушеннями зору та складними порушеннями розвитку.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься:
• методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень;
• комплексним використанням теоретичних положень, інноваційних 

технологій, наявних освітніх програм, методик та їх експериментальною 
перевіркою;

• об’єктивністю критеріїв оцінки кількісних та якісних даних експерименту 
з позитивними результатами їх впровадження.

Очікувані результати експерименту:
• науковий аспект -  визначення науково-методологічних засад 

впровадження системних змін в змісті освіти та психолого-педагогічних
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технологіях в контексті комплексної реабілітації дітей з порушеннями зору та 
складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого
шкільного віку;

• навчально-методичний аспект -  підготовка навчально-методичних,
наочно-дидактичних матеріалів для навчання дітей з порушеннями зору та 
складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого
шкільного віку як невід’ємної складової їх комплексної реабілітації; підготовка 
навчально-методичних матеріалів для батьків дітей з особливими освітніми 
потребами як активних учасників освітнього та реабілітаційного процесів;

• навчально-реабілітаційний аспект -  розроблення та апробація освітніх
програм та підручників для дітей з порушеннями зору та складними
порушеннями розвитку дошкільного та молодшого шкільного віку;

• соціально-педагогічний аспект -  створення сприятливих умов для 
реалізації творчого потенціалу дітей з особливими освітніми потребами, 
спрямованих на їх моральне, духовне та фізичне вдосконалення; високий рівень 
фахової (професійної) компетентності педагогів.

Термін та етапи проведення експерименту:
I. Організаційно-підготовчий етап (грудень 2019-грудень 2020 рр.):
визначення та узгодження нормативно-правового забезпечення

експерименту;
вивчення та аналіз педагогічного досвіду, психолого-педагогічної 

літератури щодо проблеми експерименту з метою створення науково-методичної 
бази з теми експерименту;

формування складу творчих груп вчителів, вихователів, спеціалістів, батьків 
дітей з особливими освітніми потребами з метою організації та проведення 
експерименту;

налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науково- 
методичний супровід експерименту;

проведення комплексної діагностики рівня готовності учасників освітнього 
процесу до роботи в режимі експерименту;

забезпечення матеріально-технічної та методичної бази для здійснення 
експерименту;

підведення підсумків організаційно-підготовчого етапу експерименту.
II. Концептуально-діагностичний етап (січень-грудень 2021 р.):
розробка концептуальних засад формування оновленого змісту освіти дітей 

з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку, підбір методик і 
технологій дослідження, моніторингу експерименту, розробка науково- 
методичного забезпечення експерименту;
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проведення діагностики рівня педагогічної компетентності педагогічного 
колективу закладу загальної середньої освіти з проблеми дослідження; 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу експерименту; 
розробка критеріїв та показників рівня сформованості основних

компетентностей дітей молодшого шкільного віку відповідно до Державного 
стандарту початкової освіти;

розробка критеріїв та показників рівня сформованості основних
компетентностей дітей дошкільного віку відповідно до Базового компоненту 
дошкільної освіти;

підбиття підсумків концептуально-діагностичного етапу проведення 
експерименту.

III. Формувальний етап (січень 2022-грудень 2027 рр.):
розробка нових освітніх програм для дітей з порушеннями зору та 

складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного віку;
розробка нових освітніх програм на засадах єдності навчання, виховання, 

розвитку і психологічної підготовки учнів початкової школи до самореалізації в 
соціумі;

апробація та запровадження освітніх програм для дітей з порушеннями 
зору, складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого 
шкільного віку в закладі загальної середньої освіти;

розробка нових підручників, методичних посібників для дітей з 
порушеннями зору, складними порушеннями розвитку раннього, дошкільного та 
молодшого шкільного віку, їх апробація;

розробка та апробація нового дидактичного забезпечення освітнього 
процесу для дітей з особливими освітніми потребами;

впровадження та визначення ефективності запропонованого оновленого 
змісту освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

підготовка та видання освітніх програм, підручників, посібників, 
методичних рекомендацій за результатами проведення експерименту; 

підбиття підсумків формувального етапу проведення експерименту.
IV. Узагальнювальний етап (січень-вересень 2028 р.): 
порівняльний аналіз підручників, програмно-методичного та дидактичного

забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку;

поширення позитивних результатів експериментальної роботи шляхом 
публікацій у фахових виданнях, участь у науково-методичних семінарах, 
круглих столах, брифінгах, науково-практичних конференціях тощо;
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проведення всеукраїнської науково-практичної конференції «Оновлення 
змісту освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку 
раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку»;

підготовка та видання методичних збірників, методичних рекомендацій за 
результатами проведення експерименту;

підбиття підсумків проведення експерименту.

Науково -  методична рада у складі:
Науковий керівник:
Ремажевська В. М. -  автор науково-педагогічної ініціативи, Заслужений 

працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний 
центр «Левеня».

Наукові консультанти:
Миронова С. П. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка (за згодою).

Риков С. О. -  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика (за згодою).

Маїк В. 3. -  кандидат технічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи Української академії друкарства (за згодою).

Стасенко В. В. -  кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства (за 
згодою).

Шиян Р. Б. -  кандидат біологічних наук.
Консультанти:
Хіврич В. В. -  директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України
Симоненко Т. В. -  начальник головного управління інклюзивної, 

спеціальної та позашкільної освіти директорату інклюзивної та позашкільної 
освіти Міністерства освіти і науки України.

Дмітрієва М. В. -  начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти».

Відповідальні виконавці:
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Болотська О. В. -  заступник директора з навчально-реабілітаційної роботи 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний 
центр «Левеня»
Садівська Л. М. -  заступник директора з виховної роботи Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» 
Степанюк М. І. -  заступник директора з методично-експериментальної роботи 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний 
центр «Левеня»
Куновська С. 3. -  заступник директора з медичної роботи Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня»

кандидат педагогі 
директор НРЦ «Л

Заслужений праці

В?М. Ремажевська
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Т

Витяг із засідання медико-педагогічної ради 
комунального закладу Львівської обласної ради 

«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» № 5 від 29.05.2019

■' Слухали: директора навчально-реабілітаційного центру «Левеня» (далі -  
НРЦ «Левеня»), кандидата педагогічних наук, доцента, Заслуженого працівника 
освіти України Ремажевську Віру Миколаївну про результати всеукраїнського 
педагогічного експерименту згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 
174 від 14.03.2008 «Про проведення науково-педагогічного експерименту 
«Науково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної, медичної, 
соціальної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями та глибокими 
порушеннями зору в контексті раннього втручання» та напрацювання програмно- 
методичного забезпечення освіти дітей з порушеннями зору молодшого 
шкільного віку.

Ремажевська В.М. зазначила, що творчі групи педагогічного колективу 
НРЦ «Левеня» мають достатні напрацювання в контексті означеної проблеми і 
бажають продовжити експериментальну діяльність з підготовки освітніх програм, 
підручників та дидактичного забезпечення освіти дітей з порушеннями зору. 
Також директор підкреслила, що станом на 2019 рік немає достатнього 
програмно-методичного забезпечення для організації освітнього процесу дітей зі 
складними порушеннями розвитку.

Ремажевська В.М. ознайомила членів медико-педагогічної ради з 
підготовленою заявкою наукової ініціативи щодо проведення педагогічного 
експерименту всеукраїнського рівня у комунальному закладі Львівської обласної 
ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» на тему: «Розроблення
програмно-методичних, дидактичних матеріалів та підручників для забезпечення 
освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого шкільного віку» впродовж 2019-2028 років.

Постановили: підтримати проведення педагогічного експерименту
всеукраїнського рівня у комунальному закладі Львівської обласної ради 
«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» на тему: «Розроблення програмно- 
методичних, дидактичних матеріалів та підручників для забезпечення освіти 
дітей з порушеннями зору та складними порушеннями розвитку раннього, 
дошкільного та молодшого шкільного віку» протягом 2019-2028 років.

Проголос )ГОЛОСНО.

Директор
медико-пед В. Ремажевська



витяг
з протоколу№11/699 засідання Вченої Ради 

Української академії друкарства

м. Львів від 25.06.2019 р.

Присутні: 33 члени Вченої ради Української академії друкарства

Порядок денний: про наукові напрями Української академії

друкарства

Слухали: Голову Вченої Ради проф. Дурняка Б.В. з інформацією про 

проректора з наукової роботи Маїка В.З. і завідувача кафедрою графічного 

дизайну та мистецтва книги Стасенка В.В. щодо нового наукового напряму.

Ухвалили: Затвердити науковий напрям «Розроблення підручників, 

посібників, електронних видань та інших навчально-методичних засобів з 

використанням поліграфічних, інформаційних, медійних технології для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку з порушенням зору та складними 

порушеннями розвитку, спрямованих на поліпшення результатів освітньої 

діяльності у співпраці з Комунальним закладом Львівської обласної ради 

«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня».

Рекомендувати в якості консультантів к.т.н., професора, проректора з 

наукової роботи Маїка В.З. і кандидата мистецтвознавства, професора, 

завідувача кафедрою графічного дизайну та мистецтва книги Стасенка В.В.

Результати відкритого голосування: «за» -  33; «проти» -  0;

«утримались» -  0 (немає).

Ухвалу прийнято.

к.т.н., доцент З.М. Сельменська



витяг

з протоколу № 4 від 09 жовтня 2019 року 
>' засідання науково-методичної комісії із спеціальної педагогіки Науково- 

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

СЛУХАЛИ: про заявку на проведення експерименту всеукраїнського 
рівня за темою «Розроблення підручників, програмно-методичного та 
дидактичного забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними 
порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного 
віку» протягом 2019-2027 років (науковий керівник - Ремажевська Віра 
Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник 
освіти України, директор комунального закладу Львівської обласної ради 
«Навчальний -реабілітаційний центр «Левеня»).

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Міністерству освіти і науки України 
схвалити рішення про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 
темою «Розроблення програмно-методичних, дидактичних матеріалів та 
підручників для забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними 
порушеннями розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного 
віку» протягом 2019-2027 років (відповідно до Положення про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту У країни від 07 листопада 2000 
року № 552, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 
року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 
від 11 липня 2017 року № 994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2017 року за № 1171/31039).

Голова комісії

В. о. секретаря комісії А. І. Мартинюк

[ілу наукового та навчалько- 
кої освіти Державної наукової

Начальник відділу кадрів ІМЗО Г. В. Косар



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Міністру освіти і науки України 
jy S 'Лілії Гриневич

Шановна п. Ліліє!

Згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.11,2000 №522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 30.11.2012 №1352 зі змінами і доповненнями), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за 
№946/5167, та з метою забезпечення якісної освіти дітей з особливими 
освітніми потребами просимо розглянути заявку на проведення педагогічного 
експерименту всеукраїнського рівня у комунальному закладі Львівської 
обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» на тему: 
«Розроблення підручників, програмно-методичного та дидактичного 
забезпечення освіти дітей з порушеннями зору та складними порушеннями 
розвитку раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку» протягом 
2019-2027 р. р.

Автор ініціативи -  канд. пед. наук, доцент, Заслужений працівник освіти 
України, директор комунального закладу Львівської обласної ради 
«Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» Ремажевська Віра Миколаївна.

Ініціатива підтримана педагогічним колективом НРЦ «Левеня» та 
Вченою радою Української академії друкарства.

До клопотання додається:
заявка автора ініціативи на проведення експерименту; рішення медико- 

педагогічної ради НРЦ «Левеня», рішення Вченої ради Української академії 
друкарства.

З повагою

Любомира МАНД ЗІ Й

mailto:donioda@ukr.net

