
 

 

Перелік корекційно-розвиткових програм, 
рекомендованих МОН України, для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

2016/2017 навчальному році 
 

Укладачі: О.В.Татаринцев, О.В.Чубарук 
 

Авторські права на тексти навчальних програм належать Міністерству освіти і науки України та 
авторам програм. 

Тексти навчальних програм ви можете знайти у виданнях і за посиланнями, зазначеними в 
переліку. 
 

№ 
з/п 

Назва програми, 
автор 

Тип 
програми 

Класи, вік 
дітей 

Обсяг 
навча

ль-
них 

годин 

Де опублікована 
навчальна програма 

Реквізити 
документа про 

схвалення 
МОН України 

1.  Корекційно-
розвивальна 
програма з 
музикотерапії для 
дітей дошкільного 
віку зі складними 
порушеннями 
психофізичного 
розвитку  

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-6 років  Корекційно-розвиваль-
на програма з музико-
терапії для дітей до-
шкільного віку зі 
складними порушен-
нями психофізичного 
розвитку [Електронний 
ресурс] / Н. Квітка – 
2013. – Режим доступу: 

Затверджено  
МОН України 

 (наказ  
МОН України  
від 12.04.2013 
№ 1/11-6939) 



 

 

Квітка Н. http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

2.  Корекційне 
навчання з 
розвитку мовлення 
дітей старшого 
дошкільного віку із 
загальним 
недорозвитком 
мовлення 
(програмно-
методичний 
комплекс)  
Трофименко Л.І. 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

5-6 років  Корекційне навчання з 
розвитку мовлення ді-
тей старшого дошкіль-
ного віку із загальним 
недорозвитком мов-
лення: програмно-
методичний комплекс 
[Електронний ресурс] / 
Л.І. Трофименко – 
2013. – Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

Затверджено  
МОН України  

(наказ  
МОН України  
від 05.12.2012  
№1/11-18794 

3.  «Віконечко». 
Програма розвитку, 
навчання та 
виховання дітей 
дошкільного віку із 
затримкою 
психічного 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-7 років  Програма розвитку, на-
вчання та виховання 
дітей дошкільного віку 
із затримкою психічно-
го розвитку «Віконеч-
ко». [Електронний ре-
сурс] / Т.В. Сак – 2013. 

Затверджено  
МОН України 

 (наказ 
МОН України 
 від 12.04.2013  
№1/11-6943) 
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розвитку  
Сак Т.В.  

– Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

4.  Програма розвитку 
глухих дітей 
дошкільного віку 
Луцько К.В. 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-7 років  Програма розвитку 
глухих дітей дошкіль-
ного віку [Електрон-
ний ресурс] / 
К.В.Луцько. – 2013. – 
Режим доступу:  
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

Затверджено 
 МОН України  

(наказ  
МОН України  
від 17.07.2013 
 № 1/11-11626) 

5.  Програма розвитку  
дітей дошкільного 
віку з порушеннями 
опорно-рухового 
апарату  
Шевцов А. Г. 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-7 років  Програма розвитку ді-
тей дошкільного віку з 
порушеннями опорно-
рухового апарату 
[Електронний ресурс] / 
А.Г. Шевцов – 2013. – 
Режим доступу:  
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11

Затверджено  
МОН України 

 (наказ  
МОН України  
від 05.12.2012  
№1/11-18795) 
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/ – Назва з екрана. 

6.  Програма розвитку 
дітей дошкільного 
віку з розумовою 
відсталістю  
Дуброва І.М., 
Лощених В.П., 
Шмалько Л.П. 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-7 років  Програма розвитку ді-
тей дошкільного віку з 
розумовою відсталістю 
[Електронний ресурс] / 
І.М.Дуброва, В.П.Ло-
щених, Л.П.Шмалько – 
2013. – Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

Затверджено 
 МОН України 

 (наказ  
МОН України  
від 12.04.2013  
№ 1/11-6940) 

7.  «Стежки у світ» 
програма розвитку 
дітей дошкільного 
віку зі зниженим 
слухом 
Жук В.В., 
Литовченко С.В 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-7 років  Програма розвитку ді-
тей дошкільного віку зі 
зниженим слухом 
«Стежки у світ» 
[Електронний ресурс] / 
В.В.Жук, С.В.Литов-
ченко – 2013. – Режим 
доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

Затверджено 
 МОН України 

 (наказ  
МОН України  
від 12.04.2013  
№1/11-6942) 
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8.  Комплексна 
програма розвитку 
дітей дошкільного 
віку з аутизмом 
«Розквіт» 
Скрипник Т. В.  

Корекційно-
розвиткова 
програма 

3-7 років  Комплексна програма 
розвитку дітей до-
шкільного віку з аутиз-
мом «Розквіт». [Елект-
ронний ресурс] / 
Т.В.Скрипник – 2013. – 
Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

Затверджено  
МОН України 

 (наказ  
МОН України  
від 04.04.2013 
 № 1/11-6544) 

9.  Програма розвитку 
дітей  сліпих та зі 
зниженим зором від 
народження до 6 
років 
Вавіна Л. С., 
Бутенко В. А., 
Гудим І. М. 

Корекційно-
розвиткова 
програма 

0-6 років  Програма розвитку ді-
тей сліпих та зі зниже-
ним зором від народ-
ження до 6 років 
[Електронний ресурс] / 
Л.С.Вавіна, В.А.Бутен-
ко, І.М.Гудим – 2013. – 
Режим доступу: 
http://old.mon.gov.ua/ua
/activity/education/56/69
3/navchalni_programi11
/ – Назва з екрана. 

Затверджено 
 МОН України  

(наказ  
МОН України  
від 05.12.2012 
 №1/11-18797) 

10.  Корекційна робота 
з розвитку 

Корекційно-
розвиткова 

5 років  Корекційна робота з 
розвитку мовлення ді-

Затверджено  
МОН України  
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мовлення дітей 
п’ятого року життя 
із фонетико-
фонематичним 
недорозвитком 
мовлення 
(програмно-
методичний 
комплекс) 
Рібцун Ю.В. 

програма тей п’ятого року життя 
із фонетико-фонема-
тичним недорозвитком 
мовлення: програмно-
методичний комплекс. 
[Електронний ресурс] / 
Ю.В. Рібцун. – 2013. – 
Режим доступу: http:// 
old.mon.gov.ua/ua/activi
ty/education/56/693/nav
chalni_programi11/ – 
Назва з екрана. 

(наказ  
МОН України  
від 05.12.2012  
№1/11-18798) 

11.  Програма з корек-
ційно-розвиткової 
роботи «Корекція 
розвитку» для під-
готовчих, 1-4 класів 
спеціальних загаль-
ноосвітніх навчаль-
них закладів для 
дітей із тяжкими 
порушеннями 
мовлення  
Рібцун Ю.В. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

  Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 
 



 

 

12.  Програма з корек-
ційно-розвиткової 
роботи «Логоритмі-

ка» для підготовчих, 
1-4 класів спеціаль-
них загальноосвіт-

ніх навчальних за-
кладів для дітей з 
тяжкими порушен-

нями мовлення  
Куравська Л. С. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий,  
1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 
для дітей з 
тяжкими 
порушен-
нями мов-
лення  

 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 

13.  Програма з корек-
ційно-розвиткової 
роботи «Лікувальна 

фізкультура» для 
підготовчих, 1-6 
класів спеціальних 

загальноосвітніх 
навчальних 
закладів для дітей з 

тяжкими 
порушеннями 
мовлення  
Чепурний А. В. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий,  

1-6 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей з 
тяжкими 
поруше-
ннями 

мовлення 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 



 

 

14.  Програма з корек-
ційно-розвиткової 
роботи «Корекція 

мовлення» для під-
готовчих, 1-4 класів 
спеціальних загаль-

ноосвітніх навчаль-
них закладів для ді-
тей з тяжкими пору-

шеннями мовлення  
Трофименко Л. І., 
Ільяна В. М.,  
Пригода 3. С, 
Грибань Г. В., 
Аркадьєва О. О. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий,  

1-4 класи 
спеці-

альних ЗНЗ 
для дітей з 
тяжкими 
поруше-
ннями 

мовлення 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 

15.  Програма з корек-
ційно-розвиткової 

роботи «Розвиток 
слухо-зоро-тактиль-
ного сприймання 

мовлення та форму 
вання вимови для 
глухих дітей» для 

підготовчих, 1-5 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий, 1-5 

класи ЗНЗ 
зі спеціаль-

ною та 
інклюзив-

ною 
формами 
навчання, 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 



 

 

класів загальноос-
вітніх навчальних 
закладів зі спеціаль-

ною та інклюзив-
ною формами на-
вчання, навчально-

реабілітаційних 
центрів  
Федоренко О. Ф., 
Ломакіна О. М., 
Васильєва В. В., 
Юхимович Л. Ф., 
Аркуша Ю. М. 

навчально-
реабіліта-

ційних 
центрів 

16.  «Розвиток слухово-

го сприймання та 
формування вимови 
для дітей зі зниже-

ним слухом» для 
підготовчих,  
1-5 класів загально-

освітніх навчальних 
закладів зі спеціаль-
ною та інклюзив-

ною формами на-

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий, 

1-5 класи 
ЗНЗ зі 

спеціаль-
ною та 

інклюзив-
ною 

формами 
навчання, 

навчально-

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 



 

 

вчання, навчально-
реабілітаційних 
центрів  
Федоренко О. Ф., 
Мала Н. І.,  
Савчук О. О., 
Москаленко Т. І.  

реабіліта-
ційних 
центрів 

 

17.  «Ритміка» для під-

готовчого, 1-4 кла-
сів спеціальних за-
гальноосвітніх на-

вчальних закладів 
для дітей з поруше-
ннями слуху 
Вовченко О. А. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підго-
товчий,  

1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей з 
поруше-
ннями 
слуху 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 

18.  «Розвиток мовлен-

ня» для підготов-
чих, 1-4 класів спе-
ціальних загально-

освітніх навчальних 
закладів для дітей із 
затримкою психіч-

ного розвитку  

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий,  

1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей із 
затримкою 
психічного 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

 



 

 

Омельченко І. М., 
Федорович Л. О. 

розвитку 

19.   «Ритміка» для 
підготовчих, 1-4 
класів спеціальних 

загальноосвітніх на-
вчальних закладів 
для дітей із затрим-

кою психічного 
розвитку  
Бабяк О. О. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий, 

1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей із 
затримкою 
психічного 
розвитку 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 

20.  «Корекція розвит-
ку» (корекція осо-
бистішого розвитку) 

для підготовчих,  
1-4 класів спеціаль-
них загальноосвіт-

ніх навчальних за-
кладів для дітей із 
затримкою психіч-

ного розвитку 
Логвінова І. П., 
Кучеренко Ю. О. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підготов-
чий,  

1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей із 
затримкою 
психічного 
розвитку 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
МОН України  
від 29.04.2016 

№ 476 

21.  «Корекція розвит- Програма з Підготов-  Готується до розмі- Наказ 



 

 

ку» (корекція когні-
тивного розвитку) 
для підготовчого,  

1-4 класів спеціаль-
них загальноосвіт-
ніх навчальних за-

кладів для дітей із 
затримкою психіч-
ного розвитку  
Сак Т. В.,  
Прохоренко Л. І. 

корекційно-
розвиткової 

роботи 

чий, 
1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей із 
затримкою 
психічного 
розвитку 

 

щення в мережі 
Інтернет 
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22.  «Лікувальна фіз-
культура» для під-
готовчих, 1-4 класів 

спеціальних загаль-
ноосвітніх навчаль-
них закладів для ді-

тей із порушеннями 
опорно-рухового 
апарату  
Остапенко Т. В., 
Авраменко Л. Ю., 
Свистун Г. М. 

Програма з 
корекційно-
розвиткової 

роботи 

Підго-
товчий,  

1-4 класи 
спеціаль-
них ЗНЗ 

для дітей із 
порушення
ми опорно-
рухового 
апарату 

 

 Готується до розмі-
щення в мережі 
Інтернет 

Наказ 
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