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(L. 517/1977; D.M. 50/1979; D.M. 348/1981; L. 400/1988; D.L. 297/1994;  
L. 59/1997; D.P.R. 275/1999; L. 62/2000; L. 53/2003; L. 296/2006; D.M. 

139/2007; D.L. 112/2008; D.P.R. 89/2009; D.P.R. 122/2009; C.M. 31/2012) 
Anno scolastico 2014-2015 

 
Шкільний курикулум 

(Закон № 517 від 4 серпня1977 р.; Декрет Міністерства № 50 від 9 лютого 

1979 р.; Декрет Міністерства № 348 від 26 серпня1981 р.; Закон № 400 
від 23 серпня 1988 р.; Законодавчий указ № 297 від 16 квітня 1994 р.; Закон 

№ 59 від 15 березня 1997 р.; Декрет Президента Республіки № 275 
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від 25 липня 2008 р.; Декрет Президента Республіки № 89 від 20 березня 2009 

р.; Декрет Президента Республіки № 122 від 22 липня 2009 р.; Декрет 

Міністерства освіти Республіки № 139 від 22 серпня 2007 р.; Міністерський 

Циркуляр № 31 від 18 квітня 2012 р.) 
Навчальний рік 2014-2015

mailto:Itic80100I@istruzione.it
mailto:Itic80100I@pec.istruzione.it
https://icsonnino.edu.it/
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PRIMA PARTE 
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 
Частина перша 

Громадянські трансверсальні компетентності 
 
Competenza chiave europea: Imparare ad imparare 
Європейська ключова компетентність: навчитися вчитися 
Competenza di cittadinanza: Imparare ad imparare – conoscenza di sé – 
acquisire un metodo di studio – usare le informazioni 
Громадянська компетентність: навчитися вчитися – самопізнання – набуття 

методу навчання – використання інформації 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- valutare criticamente le proprie prestazioni, riconoscendo i propri limiti e i 
propri punti di forza; 
- organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di  informazione; 
- acquisire un efficace metodo di studio. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- критично оцінювати продуктивність, визнаючи власні сили: слабкі та 
сильні сторони; 
- організовувати навчання, обираючи та використовуючи різні джерела та 

інформаційні методи; 
- придбати ефективний метод дослідження. 
Competenza chiave europea: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Європейська ключова компетентність: дух ініціативи та підприємництво 
Competenza di cittadinanza: Progettare – Utilizzare le conoscenze acquisite e 
organizzare il materiale per realizzare un prodotto. 
Громадянська компетентність: проектування – застосовувати отримані 

знання та матеріал для виготовлення продукту. 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- elaborare e realizzare prodotti di vario genere, utilizzando le conoscenze 
apprese, stabilendo autonomamente le fasi procedurali e verificare i risultati 
raggiunti. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- розробляти та реалізовувати результати різного типу, застосовуючи 

отримані знання, самостійно встановлюючи процедурні етапи та 

перевіряючи досягнуті результати. 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua – 
Comunicazione nelle lingue straniere – Competenza digitale – 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Європейська ключова компетенція: спілкування рідною мовою – спілкування 

іноземними мовами – цифрові компетенції – культурна обізнаність і 

вираження  
Competenza di cittadinanza: Comunicare – Comprensione e uso dei linguaggi 
di vario genere 
Громадянська компетентність: спілкування – розуміння та послугогування 
різними мовами 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti 
diversi (cartacei e multimediali); 
- utilizzare i vari linguaggi e le conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) per esprimere eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- зрозуміти різні типи повідомлень, що передаються з різними мовами і 

засобами масової інформації (папір та мультимедіа); 
- послуговуватися різними мовами і дисциплінарними знаннями, через різні 

опори (папір, комп’ютер і мультимедіа) для вираження подій, явищ, 

принципів, концепцій, правил, процедур. 
Competenza chiave europea: Competenze sociali e civiche 
Європейська ключова компетентність: соціальні та громадянські компетенції 
Competenza di cittadinanza: Collaborare e partecipare – Agire in modo 
autonomo e responsabile 
Громадянська компетентність: співпраця та участь – діяти автономно та 

відповідально 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive nel rispetto degli altri; 
- assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettando le scadenze; 
- rispettare le regole condivise. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- взаємодіяти в групах, розуміти різні точки зору, керувати конфліктами, 

сприяти спільному навчанню та реалізації колективної діяльності щодо 
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інших; 
- виконувати шкільні обов’язки відповідально, дотримуючись строків; 
- поважати загальні правила. 
Competenza chiave europea: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Європейська ключова компетентність: дух ініціативи та підприємництва 
Competenza di cittadinanza: Risolvere problemi 
Громадянська компетенція: вирішення проблем 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, 
individuando le fonti, raccogliendo i dati e valutandoli, proponendo soluzioni 
utilizzando i contenuti e i metodi delle diverse discipline. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- вирішувати проблемні ситуації, формулювати гіпотези рішень, виявляти 

джерела, збір даних та їхня оцінка, пропозиція рішень з використанням 

змісту і методів різних дисциплін. 
Competenza di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni 
Громадянська компетенція: визначення зв’язків та відносин 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetto. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- визначити і репрезентувати зв’язки і взаємозв’язки між різними явищами і 
поняттями різних дисциплінарних галузей, що не співпадають, у просторі й 
часі, визначаючи аналогії і відмінності, причини і наслідки. 
Competenza di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione 
Громадянська компетентність: oтримання та інтерпретація інформації 
Obiettivi finali primo ciclo d’istruzione: 
- acquisire la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni con senso critico. 
 
Конкретні компетентності першого циклу освіти: 
- формувати здатність аналізувати отриману інформацію з різних сфер та за 
допомогою різних засобів комунікації, оцінюючи їхню надійність і 
корисність, розрізняючи факти і думки з критичним сенсом. 
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SECONDA PARTE 
OBIETTIVI DI APPREDIMENTO 

 
Друга частина 

Навчальні компетентності  
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
Лінгво-художньо-експресивна галузь 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ITALIANO 
Спілкування державною мовою: італійська 

NUCLEI 
TEMATICI 

E CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний блок і 

сфера досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

ASCOLTO 
Аудіювання 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento e informazioni principali. 
• Utilizzare le proprie conoscenze per comprendere i 
tipi di testi ascoltati. 
• Ascoltare testi prendendo appunti ed essere in grado 
di rielaborarli. 
• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 
 
• слухати тексти інших, навіть передані засобами 

масової інформації, визначати джерело та головну 

мету, тему та інформацію;  
• використовувати свої знання, щоб зрозуміти типи 

почутих текстів;  
• слухати тексти, робити нотатки і вміти їх 

переробляти;  
• розпізнавати, до слухання, деякі ритмічні та 

звукові елементи поетичного тексту. 
PARLATO 
Говоріння 
 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla 

situazione. 
• Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e  
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 • coerente, usare un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le 
fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici). 
• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 
con motivazioni valide. 
• Intervenire in modo opportuno e pertinente 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 
contributo personale. 
 
• описувати об’єкти, місця, людей і персонажів, 

обираючи важливу інформацію на основі мети і 

використовуючи словник відповідно до теми та 

ситуації; 
• усно доповідати з теми дослідження, 

пояснюватиза певною формою мету і чітке 

представлення: висвітлювати інформацію в 

заздалегідь визначеному і узгодженому порядку, 

використовувати реєстр відповідно до теми і ситуації, 

перевіряти конкретний словник, вказувати джерела і 

можливо використовувати допоміжні матеріали 

(карти, діаграми, графіки);  
• висловлювати аргументовано свою тезу на тему, 

що розглядається;  
• вчасно і належним чином втручатися, 

враховуючи час і зміну мови та індивідуальні 

особливості. 
LETTURA 
Читання 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo 
raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazione per permettere a chi ascolta di capire. 
• Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineatura, note a margine, appunti). 
• Ricavare informazioni esplicite ed implicite per 
realizzare scopi pratici. 
• Ricavare le informazioni utilizzando le varie parti di 
un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
• Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collacazione nello spazio 
e il punto di vista dell'osservatore. 
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 • Leggere semplici testi argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti a sostegno. 
• Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle romanzi, poesie, commedie ...) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, le loro caratteristiche, ruoli, relazioni, 
motivazioni delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative e 
fondate sul testo. 
 
• виразно читати вголос, об’єднуючи слова, 

пов’язані зазмістом, дотримуючись пауз й інтонації для 

розуміння слухачем;  
• читати тексти різних видів і походження «про 

себе», застосовуючи методи підтримки розуміння 

(підкреслення, маргінальні нотатки, нотатки);  
• отримувати явну і неявну інформацію для 

досягнення практичних цілей; отримувати інформацію, 

використовуючи різні частини навчального посібника: 

індекс, розділи, назви, резюме, тексти, коробки, 

зображення, підписи, графіку; 
• розуміти описові тексти, виявляючи елементи 

опису, їх відображення в просторі і точці зору 

спостерігача;  
• читати прості аргументативні тексти та визначати 

головні тезиси і аргументи, що підтверджують;  
• читати літературні тексти різних типів і форм 

(розповіді, романи, вірші, комедії), визначаючи основну 

тему і комунікативні наміри автора; символи, їх 

характеристики, ролі, відносини, мотивації дій; 

просторове та часове становлення; вид приналежності; 

формулювати у співпраці з іншими учнями 

інтерпретативні гіпотези на основі тексту 
SCRITTURA 
Письмо 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
regolativo, espositivo, argomentativo) e di forma diversa 
(diario, lettera, commento, sintesi...) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. 



12 
 

Продовж. табл. А 
 

 • Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali anche 
come supporto all'esposizione orale. 
• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti, in vista di scopi specifici. 
 
• писати тексти різних типів (наративні, описові, 

регулятивні, роз’яснювальні, аргументативні) і різної 

форми (щоденник, лист, коментар, резюме), 

виправлені з морфосинтактичної, лексичної, 

орфографічної, когерентної і обопільної точки зору, 

адаптованої до мети і адресата;  
• знати та застосовувати процедури для створення, 
планування, оформлення та перегляду тексту;  
• обробляти тексти, дотримуючись макету; писати 

цифрові тексти також як підтримку усної експозиції;  
• також писати резюме, у вигляді діаграм, текстів, 

які були почуті або прочитані, з урахуванням 

конкретних цілей. 
LESSICO 
Вокабуляр 

(словниковий 

запас слів) 

• Realizzare scelte lessicali adeguate alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
• Comprendere ed usare alcune parole in senso 
figurato. 
• Comprendere ed usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline 
e anche ad ambiti di interesse personale. 
• Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
prorpio patrimonio lessicale. 
• Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole non note all'interno del testo. 
• Utilizzare dizionari di vario tipo: rintracciare 
all'interno di una voce di dizionario le informazioni utili 
per risolvere problemi e dubbi linguistici. 

 
• реалізувати лексичний вибір відповідно до 
комунікативної ситуації, співрозмовників і типу 

тексту;  
• розуміти і використовувати деякі слова у 

переносному значенні; 
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 • розуміти і належним чином використовувати 

основні терміни, що стосуються різних дисциплін, а 

також сфери особистого інтересу;  
• розширювати на основі схоластичного і 

позаурочного досвіду, читання і специфічної 

діяльності, лексичний запас;  
• використовувати свої знання про значущі зв’язки  
між словами і способи творення невідомих слів; 
• використовувати різні типи словників для 

знаходження корисної інформації у словниковій статті 

для вирішення мовних проблем і сумнівів. 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONI 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Елементи 

експліцитної 

граматики та 

посилання на 

використання 

мови 

• Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
• Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
• Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 
• Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa almeno a un primo grado 
di subordinazione. 
• Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità 
della lingua. 
• Riconoscere le principali relazioni fra significati 
delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione). 
• Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 
• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall'insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 
 
• розпізнати частини тексту, лексичні категорії та 

їх граматичні ознаки в тексті;  
• розпізнавати синтаксичні та текстові зв’язки, 

міжконцепційні ознаки та їх специфічну функцію;  
• визнавати логіко-синтаксичну організацію 

простого речення; розпізнавати логіко-синтаксичну 

структуру і ієрархію складного речення принаймні до 

першого ступеня підпорядкування;  
• розпізнавати і наочно демонструвати випадки 

мовної мінливості;  
• розпізнавати основні зв’язки між значеннями слів 
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 (синонімія, антонімія, омонімія);  
• знати основні механізми твореня слова: 

депривація, основоскладання;  
• аналізувати свої типові помилки, повідомлені 

вчителем для подальшого уникнення при самостійній і 

письмовій роботі. 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA: LINGUA INGLESE 

Спілкування іноземною мовою: англійська 
NUCLEI 

TEMATICI 
E CAMPI DI 

ESPERIENZA 
Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

COMPRENSIO
NE ORALE 
(LISTENING) 
Усне розуміння 

(аудіювання) 

• Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione 
che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti la scuola, il tempo libero. 
• Individuare l’informazione principale di un messaggio 

abbastanza  articolato su argomenti che riguardano la propria 
sfera di interessi, a condizione che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
• Individuare, ascoltando, termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 
• розуміти суттєві моменти виступу, за умови 

використання чіткої мови та знайомої тематики, що 

стосується школи, вільного часу;  
• визначати основну інформацію повідомлення, 

достатньо чітко сформульованого на теми, що стосуються 

власної сфери інтересів, за умови використання чіткої 

мови;  
• визначати, слухаючи, терміни та інформацію, що 

стосуються вивчення змісту інших дисциплін. 
COMPRENSIO
NE SCRITTA 
(READING) 
Розуміння 

написаного 

(читання) 

• Leggere e individuare informazioni concrete ed  
esplicite in semplici testi di uso quotidiano (per esempio un  
annuncio, un prospetto, un menu, un orario) e in lettere 
personali. 
• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e  
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 argomenti di studio di altre discipline. 
• Leggere testi riguardanti istruzioni per l'uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi per attività cooperative 
varie. 
• Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi 
più ampi in edizioni graduate. 
 
• читати та ідентифікувати конкретну та явну 

інформацію у простих щоденних текстах (наприклад, 

оголошення, проспект, меню, розклад) та в особистих 

листах; 
• читати порівняно довгі тексти, щоб знайти 

конкретну інформацію, яка стосується ваших інтересів та 

тем, що вивчаються в інших дисциплінах;  
• читати тексти, що стосуються інструкцій щодо 

використання об’єкта, для проведення ігор для різних 

видів кооперативної діяльності;  
• читати оповідання, прості біографії та більші 

розповідні тексти у випускних виданнях. 
PRODUZIONE 
E 
INTERAZIONE 
ORALE  
(SPEAKING) 
Виробничо-
інтерактивна 

взаємодія 

(говоріння) 

• Descrivere o presentare in modo semplice persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani, indicare che 
cosa piace o non piace, esprimendone eventualmente le 
ragioni, con espressioni e frasi connesse in 
• modo semplice. 
• Interagire con uno o più interlocutori, in conversazioni 
di routine, facendo domande e scambiando informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. 
 
• описувати або просто представляти людей, умови 

життя або навчання, щоденні завдання, вказувати, що їм 

подобається або не подобається, можливо, висловлюючи 

причини, використовуючи прості фрази та речення;  
• взаємодіяти з одним або кількома співрозмовниками, 

у звичайних розмовах, ставити запитання і обмінюватися 

інформацією в передбачуваних повсякденних ситуаціях. 
PRODUZIONE 
SCRITTA 
(WRITING) 
Письмо 

• Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze , in 
modo via via più articolato, esponendo sensazioni ed opinioni 
con frasi semplici 
• Scrivere messaggi e lettere personali  adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgono di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
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 • Produrre risposte a questionari e formulare domande su 
testi. 
• Riassumere testi di vita quotidiana o di studio. 
 
• розповідати у письмовій формі про події та 

переживання, вчитися чітко пояснювати почуття та 

висловлювати думки простими реченнями;  
• писати особисті повідомлення та листи, короткі 

звіти, використовуючи відповідний словник та 

елементарний синтаксис;  
• надавати відповіді на анкети і ставити запитання по 

текстах;  
• узагальнювати тексти повсякденного життя або 

навчання. 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPREN

DI-MENTO 
Мова, яка 

вивчається 

• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
• Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di 
testi di uso comune e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
• Rilevare semplici analogie e differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 
 
• порівнювати слова та структури, пов’язані різними 

вербальними кодами; 
• виявляти прості закономірності і варіації у вигляді 

поширених текстів і пов’язаних з ними конструктів і 

комунікативних намірів;  
• виявляти прості подібності та відмінності між 

поведінкою та використанням, пов’язаними з різними 

мовами;  
• визнавати, як ви вчитеся і що перешкоджає вашому 

навчанню. 
 

COMUNICAZIONE NELLA SECONDA LINGUA STRANIERA: 
FRANCESE 

Спілкування другою мовою співтовариства: французька 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI 

Компетентності 
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Тематичний 

блок  

COMPRENSIO
NE ORALE 
Аудіювання 

Classe prima: 
• Capire semplici e chiari messaggi. 
• Capire abbastanza per far fronte ai bisogni immediati di 

tipo concreto. 
• Identificare la principale funzione di un messaggio. 
• Comprendere il significato globale di un messaggio ( 

dialogo, breve descrizione, canzone, poesia). 
Classe seconda: 

• Comprendere i punti principali di un discorso standard 
su argomenti familiari che si incontrano regolarmente a 
scuola, in vacanza, nel tempo libero, per strada, al 
ristorante, incluse brevi narrazioni. 

• Identificare i messaggi generali ed i dettagli specifici se 
il discorso è chiaramente articolato. Comprendere il 
significato generale di un messaggio. 

Classe terza: 
• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

 
І клас:  

• розуміти прості і зрозумілі повідомлення;  
• достатньо розуміти для задоволення безпосередніх 

конкретних потреб;  
• визначати основну функцію повідомлення;  
• розуміти глобальний зміст повідомлення (діалог, 

короткий опис, пісню, поезію). 
ІІ клас:  

• розуміти основні моменти стандартного дискурсу 

про знайомі теми, які регулярно трапляються в 

школі, на відпочинку, у вільний час, на вулиці, в 

ресторані, зокрема короткі наративи;  
• визначати загальні повідомлення та конкретні деталі, 

якщо мова чітко сформульована;  
• розуміти загальний зміст повідомлення. 
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 ІІІ клас:  
• розуміти повсякденні вказівки, вирази та фрази при 

чіткій мові та визначати загальну тему коротких 

усних повідомлень, якщо тема відома;  
• розуміти короткі мультимедійні тексти, що 

визначають ключові слова та загальний зміст. 
COMPRENSIO
NE SCRITTA 
Читання 

Classe prima: 
• essere in grado di leggere e di comprendere semplici 

testi brevi su argomenti comuni di tipo concreto. 
• essere in grado di comprendere semplici descrizioni. 
• comprendere il significato globale di un messaggio. 

Classe seconda: 
• Leggere con un soddisfacente livello di comprensione 

testi su argomenti famigliari e di cultura generale. 
• Comprendere il significato globale di un testo scritto. 
• Riconoscere i termini già studiati. 

Classe terza: 
• Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 

tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 

 
І клас:  

• вміти читати і розуміти прості короткі тексти на 

загальні теми конкретного типу;  
• вміти розуміти прості описи;  
• розуміти глобальне значення повідомлення. 

ІІ клас:  
• читати тексти на знайомі теми та загальні знання із 

задовільним рівнем розуміння;  
• розуміти глобальний зміст письмового тексту;  
• визначати або розуміти вже вивчені терміни. 

ІІІ клас:  
• розуміти прості тексти знайомого та конкретного 

змісту, а також знайти конкретну інформацію в 

широко використовуваних матеріалах. 
PRODUZIONE 
ORALE 
Говоріння 

Classe prima: 
• usare correttamente le situazioni comunicative e le 

strutture grammaticali in situazioni nuove. 
• applicare le funzioni studiate in contesti noti 

comunicative in base al contesto. 
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 • essere in grado di comunicare in brevi dialoghi di tipo 
sociale che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari. 

• saper dare una semplice descrizione di persone e luoghi 
e fornire  informazioni relative alla rotine quotidiana. 

• Sapersi presentare, congedare, saper ringraziare, sapere 
esprimere possesso e bisogno. 

• Leggere con pronuncia corretta. 
• Produrre messaggi adeguati alla situazione 

comunicativa. 
Classe seconda: 

• Usare correttamente le situazioni comunicative e le 
strutture grammaticali in situazioni nuove. 

• Applicare le funzioni studiate in contesti noti e nuovi. 
Usare in modo consapevole le funzioni comunicative in 
base al contesto. 

• Saper Intervenire in conversazioni su semplici argomenti 
familiari, saper scambiare informazioni di interesse 
personale. 

• Saper usare espressioni studiate in contesti comunicativi. 
• Saper produrre messaggi orali semplici in modo corretto. 

Classe terza: 
• Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
І клас:  

• правильно використовувати комунікативні ситуації 

та граматичні структури в нових ситуаціях;  
• застосовувати функції, що вивчаються у відомих 

контекстах комунікації на основі контексту;  
• вміти спілкуватися короткими соціальними 

діалогами, які вимагають простого обміну 

інформацією зі знайомих тем;  
• знати, як зробити простий опис людей і місць та 

надати інформацію, що стосується щоденного  
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 способу життя;  
• знаючи, як відрекомендувати людину, як їй 

подякувати, висловити прохання та наказ;  
• читати з правильною вимовою;  
• створювати повідомлення, відповідні 

комунікативній ситуації. 
ІІ клас:  

• правильно використовувати ситуації спілкування та 

граматичні структури в нових ситуаціях;  
• застосовувати вивчені функції у відомих та нових 

контекстах;  
• свідомо використовувати комунікативні функції на 

основі контексту;  
• знати, як втручатися в розмови про прості сімейні 

теми, як обмінюватися інформацією особистого 

інтересу;  
• знати як використовувати вирази, які вивчаються в 

комунікативних контекстах;  
• знати правильне формулювання простих усних 

повідомлень. 
ІІІ клас:  

• описувати знайомих людей, місця та об’єкти, 

використовуючи слова та фрази, які вже траплялися 

під час слухання чи читання;  
• доповідати просту інформацію, що стосується 

особистої сфери, інтегруючи значення того, що 

сказано з мімікою і жестами;  
• взаємодіяти зі знайомим партнером або дорослим, 

використовуючи відповідні вирази та фрази. 
PRODUZIONE 
SCRITTA 
Письмо 

Classe prima: 
• Saper scrivere brevi e semplici messaggi relativi a 

bisogni immediati. 
• Usare correttamente le strutture grammaticali. 
• Saper scrivere una serie di frasi semplici legate con 

connettori essenziali per descrivere se stesso, la propria 
famiglia, ambienti conosciuti e abitudini quotidiane. 

• Saper produrre brevi testi usando un lessico conosciuto. 
Classe seconda: 

• Usare correttamente le strutture grammaticali in 
situazioni nuove. 

• Saper rispondere in modo adeguato a quesiti scritti. 
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 • Saper scrivere semplici lettere, saper organizzare 
semplici dialoghi in contesti quotidiani relativamente ad 
azioni in via di svolgimento, usare un’ortografia corretta. 

• Usare un lessico appropriato. 
• Produrre semplici dialoghi e comporre semplici lettere 

su traccia. 
Classe terza: 

• Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 
І клас:  

• знати, як писати короткі, прості повідомлення, що 

стосуються безпосередніх потреб;  
• використовувати граматичні структури правильно; 

знати, як писати прості речення, що пов’язані між 

собою, для опису себе, своєї сім’ї, відомих 

середовищ і щоденних звичок;  
• знати, як створювати короткі тексти, 

використовуючи відомий вокабуляр. 
ІІ клас:  

• правильно використовувати граматичні структури в 

нових ситуаціях;  
• знати, як адекватно реагувати на письмові 

запитання;  
• знати, як писати прості листи, знаючи, як 

організувати прості діалоги в повсякденних 

контекстах щодо дій, що виконуються, 

використовуючи правильне написання;  
• використовувати відповідний вокабуляр;  
• створювати прості діалоги. 

ІІІ клас:  
 писати короткі та прості тексти, щоб розповісти про 

власний досвід, надіслати привітання, подякувати 

або запросити когось, навіть з формальними 

помилками, які не ставлять під загрозу зрозумілість 

повідомлення. 
RIFLESSIONI 
SULLA  

Classe prima e seconda: 
• Acquisire la consapevolezza di realtà socio-culturali 

diverse dalla propria 
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LINGUA E 
SULL’APPREN

DIMENTO 
Мова, що 

вивчається 

Classe terza: 
• Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di 

testi scritti di uso comune. 
• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 

diversi. 
• Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
 

І і ІІ класи: 
• отримати усвідомлення соціокультурних 

реальностей, крім власних. 
ІІІ клас: 

• виявляти прості закономірності і варіації у формі 

загальновживаних письмових текстів; 
• порівнювати слова та структури, пов’язані з різними 

словесними кодами; 
• виявляти прості подібності або відмінності між 

поведінкою та способами використання, що 

стосуються різних мов. 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ARTE E 
IMMAGINE 

Культурне усвідомлення та вираження: образовотворче мистецтво 
NUCLEI 

TEMATICI E 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
Самовираження 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva. 
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
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 • Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 
 
• проектувати і конструювати детальні дослідження 
оригінальних креативних рішень, натхнених вивченням 

мистецтва та візуальної комунікації;  
• cвідомо використовують інструменти, образні 

прийоми (графічні, графічні та пластичні) і правила 

візуального представлення для творчого виробництва, 
що відображає особисті переваги і виразний стиль;  
• творчо переробляти найчастіше використовувані 

матеріали, фотографічні зображення, твори, знакові та 

візуальні елементи для створення нових зображень;  
• вибирати найбільш доречні методи і мови для 

створення візуальних продуктів, що дотримуються чіткої 

операційної або комунікативної мети, а також 

інтегрування декількох кодів і посилання на інші 

дисципліни. 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Спостереження 

• Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali 
ed estetici di un contesto reale. 
• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi 

del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 

multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
• використовувати різні методи спостереження для 

опису відповідно до мови, формальних і естетичних 

елементів реального контексту;  
• читати і інтерпретувати зображення або твір 

мистецтва, використовуючи прогресивні ступені 

поглибленого аналізу тексту, щоб зрозуміти його зміст і 

зрозуміти творчий і стилістичний вибір автора;  
• визнавати коди та правила композиції, що містяться 
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 в творах мистецтва та зображеннях мультимедійного 
спілкування, для виявлення їх символічної, виразної та 

комунікативної функції в різних сферах існування 
(мистецтво, реклама, інформація, розваги). 

COMPRENDER
E E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 
Розуміння й 

оцінювання 

творчості 

• Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 
• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali. 
• Rendersi consapevoli dei problemi relativi alla tutela, 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali. 
 
• читати та критично коментувати твір мистецтва, 

пов’язуючи його з істотними елементами історичного та 

культурного контексту, до якого воно належить;  
• володіти знаннями про основні напрями 

художнього виробництва основних історичних періодів 

минулого та сучасного мистецтва, навіть приналежності 

до інших культурних контекстів, крім власного;  
• знати типи екологічної, історичної, художньої та 

музейної спадщини області, розуміти їхнє значення, 

естетичні, історичні та соціальні цінності;  
• розуміти проблеми, пов’язані з охороною, 

збереженням та покращенням культурної спадщини. 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: MUSICA 
Культурне усвідомлення і вираження: музика 

NUCLEI 
TEMATICI E 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

CAPACITÀ DI  • Ascolta e riconosce i più importanti elementi  
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ASCOLTO E 
COMPRENSION
E DEI 
FENOMENI 
SONORI E 
MESSAGGI 
MUSICALI 
Здатність 

слухати і 

розуміти звукові 

феномени та 

музичні 

повідомлення 

costitutivi del linguaggio musicale. 
• Ascolta e descrive in modo critico semplici brani 
musicali. 
 
• слухати і визнавати найважливіші елементи 

музичної мови;  
• слухати і критично описувати прості музичні твори. 
 

ESPRESSIONE 
VOCALE ED 
USO DEI 
MEZZI 
STRUMENTALI 
Локальна 

експресія та 

використання 

інструментальн

их засобів 

• Esegue in modo espressivo, collettivo o individuale, 
brani vocali e strumentali (flauto dolce) di diversi generi e 
stili. 
 
• виконувати виразно, колективно або індивідуально, 

вокально-інструментальні твори (рекордер) різних 

жанрів і стилів. 
 

COMPRENSION
E ED USO DI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 
Розуміння і 

використання 

конкретних мов 

• Comprende e utilizza correttamente la simbologia 
musicale. 
• Utilizza con sicurezza la specifica terminologia 
musicale. 
 
• розуміти і правильно використовувати музичну 

символіку;  
• безпечно використовувати специфічну музичну 

термінологію. 
RIELABORAZI
ONE 
PERSONALE 
DEI 
MATERIALI 
SONORI 
Особиста 

обробка  

• Sa apportare variazioni melodiche ritmiche ad una 
semplice melodia. 
• Sa improvvisare semplici melodie  con cinque suoni. 
• Sa improvvisare ritmi utilizzando le figure fino alle 
semicrome, organizzate in semplici sequenze. 
 
• створювати ритмічні мелодійні варіації до простої 
мелодії;  
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звукових 

матеріалів 
• імпровізувати прості мелодії з п’яти звуків;  
• імпровізувати ритми, використовуючи цифри до 

шістнадцяти нот, організовані в простих послідовностях. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 
Культурне усвідомлення і вираження: рухові та спортивні науки 

NUCLEI 
TEMATICI 

E CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

CONOSCERE IL 
PROPRIO 
CORPO E LE 
MODIFICAZIO
NI 
Знання свого 

тіла і його 

модифікацій 

• Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro. 
• movimento in situazioni complesse , adattandoli ai 
cambiamenti morfologici del corpo. 
• Saper coordinare la respirazione alle esigenze del 
movimento. 
 
• знати, як контролювати різні сегменти тіла і їх рух 

у складних ситуаціях, пристосовуючи їх до 

морфологічних змін організму;  
• знати, як координувати дихання з потребами руху. 

PERCEZIONE 
SENSORIALE 
(VISTA TATTO 
UDITO RITMO) 
Сенсорна 

перцепція 

(перегляд ритму 

слухового 

сприйняття) 

• Riconoscere e utilizzare il ritmo nell’elaborazione 

motoria. 
• Condurre e lasciarsi condurre dal ritmo. 
 
• розпізнавати і використовувати ритм при певному 

русі;  
• керувати і керуватися ритмом. 
 

COORDINAZIO
NE (SCHEMI 
MOTORI, 
EQUILIBRIO, 
ORIENTAMENT
O SPAZIO-
TEMPO) 

• Prevedere correttamente l’andamento di un’azione 
valutando tutte le informazioni utili al raggiungimento di un 
risultato positivo. 
• Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite in 
contesti diversi, nell’uso di oggetti che creano situazioni di 

forte disequilibrio. 
• Utilizzare le variabili spazio – temporali nelle  
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Координації 

(моторні схеми, 

еквілібристика, 

просторово-
часова 

орієнтація) 

situazioni collettive per cercare l’efficacia del risultato. 
• Realizzare sequenze di movimenti in gruppo nel 
rispetto di strutture temporali complesse. 
 
• правильно прогнозувати хід дії шляхом оцінки всієї 

корисної інформації для досягнення позитивного 

результату;  
• знати, як використовувати і передавати навички, 

набуті в різних контекстах, у використанні об’єктів, що 

створюють ситуації сильного дисбалансу;  
• використовувати просторово-часові змінні в 

колективних ситуаціях для пошуку ефективності 

результату;  
• впроваджувати послідовності групових рухів у 

контексті складних тимчасових структур. 
ESPRESSIVITÀ 
CORPOREA 
Експресивність 

тіла 

• Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, 
situazioni mimiche, danzate e di espressione corporea. 
• Riconoscere le differenze tra il movimento funzionale 
e il movimento espressivo esterno e interno. 
 
• розробляти та виконувати прості послідовності 

рухів, мімічні ситуації, танці та постави тіла;  
• визначати відмінності між функціональним рухом і 

зовнішнім і внутрішнім виразним рухом. 
 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 
Історико-географічна галузь 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: STORIA 
Культурне усвідомлення і вираження: історія 

NUCLEI 
TEMATICI 

E CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

USO DELLE 
FONTI 
Використання 

джерел 

• Riconoscere e utilizzare diverse tipologie di fonti 
(documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali). 
• Comprendere e ricavare informazioni dalle fonti. 
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 • розпізнавати та використовувати різні типи джерел 

(документальні, іконографічні, наративні, матеріальні, 

усні, цифрові);  
• розуміти та витягти інформацію з джерел. 

ORGANIZZAZI
ONE DELLE 
INFORMAZION
I 
Організація 

інформації 

• Utilizzare rappresentazioni grafiche, mappe, schemi, 
tabelle per raccogliere e organizzare dati appresi. 
• Collocare la storia locale con la storia italiana, europea, 
mondiale. 
• Collocare nel tempo e nello spazio un evento/ 
fenomeno. 
• Conoscere le principali cause e le conseguenze dei 
fenomeni studiati. 
 
• використовувати графічні зображення, карти, 

діаграми, таблиці для збору та організації отриманих 

даних;  
• встановлювати зв’язки між італійською місцевою 

історією європейською та світовою історією;  
• розміщувати подію/ явище у часі та просторі;  
• знати основні причини і наслідки досліджуваних 

явищ. 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
E 
CONOSCENZE 
IL SÉ E 
L’ALTRO 
Концептуальні 

знання і вміння 

• Selezionare, schedare e organizzare le conoscenze 
acquisite  con mappe, schemi, tabelle e grafici. 
• Conoscere avvenimenti e processi fondamentali della 
storia italiana,  europea e mondiale. 
• Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e 
dell’umanità. 
 
• вибирати, передавати та організовувати отримані 

знання з картами, діаграмами, таблицями та графіками;  
• знати основні події та процеси в італійській, 

європейській та світовій історії;  
• знати аспекти культурної спадщини Італії та 

людства. 
PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 
Писемне та усне 

продукування 

• Produrre testi orali e scritti, anche in formato digitale, 
con cui esporre le conoscenze storiche acquisite, operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni,utilizzando 
il lessico specifico della disciplina. 
 
• виробляти усні та письмові тексти, також у  
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 цифровому форматі, з якими можна розкрити набуті 

історичні знання, об’єднавшись і обговорюючи власні 

роздуми, використовуючи специфічну лексику 

дисципліни. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

GEOGRAFIA 
Культурне усвідомлення і вираження: географія 

NUCLEI 
TEMATICI E 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

ORIENTAMEN
TO IL 
MOVIMENTO 
IL CORPO E IL 
SÉ 
Орієнтування 

на місцевості 

• Individuare e localizzare un fenomeno geografico. 
• Individuare elementi e fattori climatici extraeuropei. 
 
• виявити та локалізувати географічне явище;  
• визначити неєвропейські елементи та кліматичні 

фактори. 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFIA O 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO LE 
PAROLE IL 
DISCORSO 
Мова географії 

• Leggere simboli cartografici, grafici, diagrammi, 
metacarte. 
• Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
 
• читати картографічні символи, графіки, діаграми, 

мета карти;  
• використовувати традиційні та інноваційні 

інструменти для розуміння та передавання 

територіальних фактів та явищ. 
 

PAESAGGIO 
(GEOGRAFICO
) 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
Ландшафтне 

знання світу 

• Riconoscere il rapporto tra organizzazione economica e 
politica. 
• Cogliere le analogie tra i continenti. 
 
• визначати взаємозв’язок між економічною та 

політичною організацією;  
• проводити аналогії між континентами. 
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REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIAL
E 
Знання 

регіональної і 

територіальної 

систем 

• Confrontare le regioni extraeuropee in base agli aspetti 
economici e sociali. 
 
• порівнювати неєвропейські регіони на основі 

економічних і соціальних аспектів. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: RELIGIONE 
CATTOLICA 

Культурне усвідомлення і вираження: католицька релігія 
NUCLEI 

TEMATICI E 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

DIO E L’UOMO 
Бог і людина 

• Cogliere nelle domande dell'uomo la ricerca religiosa. 
• Comprendere alcune categorie della fede ebraico- 
cristiana e confrontarle con quelle di altre religioni. 
• Approfondire l'identità storica, la predicazione, l‘opera 

di Gesù, la sua Pasqua e riconoscere in Lui il Figlio di Dio 
Salvatore del mondo e la sua Chiesa. 
• Conoscere il cammino storico ed ecumenico della 
Chiesa e riconoscere in essa l’azione dello Spirito Santo. 
 
• посягати релігійні дослідження у питаннях людини;  
• розуміти деякі категорії єврейсько-християнської 

віри і порівняти їх з іншими категоріями релігій;  
• поглиблювати історичну ідентичність, проповідь, 

діяння Ісуса, його Воскресіння і визнати в ньому Сина 

Божого, Спасителя світу і його Церкву;  
• знати історико-екуменічний шлях Церкви і визнати 

в ній дію Святого Духа. 
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LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
Біблія й інші 

джерела 

релігійної мови 

• Saper adoperare la Bibbia come documento storico-
culturale. 
• Apprendere che nalla fede della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio. 
• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 
utilizzando correttamente adeguati metodi interpretativi. 
• Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche italiane ed europee. 
 
• знати, як використовувати Біблію як історико-
культурний документ;  
• дізнаватися, що віра Церкви прийнята як Слово 

Боже;  
• визначати центральний зміст деяких біблійних 

текстів, правильно використовуючи відповідні методи 

тлумачення;  
• визначати біблійні тексти, які надихали основні 

італійські та європейські художні виробництва. 
I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 
Етичні і 

релігійні 

цінності 

• Comprendere il significato dei simboli religiosi delle 
celebrazioni liturgiche e dei Sacramenti della Chiesa. 
• Riconoscere il messaggio Cristiano nell'arte e nella 
cultura italiana ed europea (epoca tarda antica, medievale 
moderna e  contemporanea). 
• Individuare elementi specifici della preghiera cristiana e 
confrontarla con quelli delle altre religioni. 
• Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di salvezza dell'uomo. 
• Saper esporre le principali motivazioni che sostengono 
le scelte etiche dei cattolici. 
• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita e 
valorizzarla come contributo originale per la realizzazione di 
un progetto libero e responsabile. 
 
• розуміти значення релігійних символів літургійних 

свят та таїнств Церкви;  
• визнавати християнське послання в італійському та 

європейському мистецтві та культурі (пізній стародавній, 

середньовічний та сучасний час);  
• визначати специфічні елементи християнської 

молитви та порівняти її з іншими релігіями;  
• визнавати своєрідність християнської надії у 

відповідь на потребу людини в порятунку;  
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 • знати, як пояснити основні причини, що підтримують 

етичний вибір католиків;  
• порівнювати з пропозицією християнського життя і 

розширювати його як оригінальний внесок у реалізацію 

вільного і відповідального проекту. 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 
Математико-науково-технологічна галузь 

COMPETENZE MATEMATICHE 
Математичні навички 

NUCLEI 
TEMATICI E 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

IL NUMERO 
Обчислювання 

• Conoscere ed operare con i numeri naturali. 
• Conoscere ed operare con i numeri razionali e 
irrazionali. 
• Conoscere e applicare in modo appropriato il concetto 
di proporzionalità. 
• Conoscere ed operare con i numeri relativi. 
• Calcolare il valore di un’espressione letterale per 

determinati valori  assegnati alle lettere. 
• Operare con i monomi e i polinomi. 
• Distinguere un’identità da un’equazione. 
• Conoscere e risolvere un’equazione di primo grado a 

un’incognita. 
• Risolvere problemi mediante equazioni. 
 
• знати і працювати з натуральними числами; знати і 

працювати з раціональними і ірраціональними числами;  
• знати та застосовувати відповідну концепцію 

пропорційності;  
• знати і працювати з відносними числами; 

обчислювати значення буквального виразу для певних 

значень, призначених для літер;  
• працювати з мономами та поліномами; розрізняти 

ідентичності від рівняння;  
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 • знати і вирішувати рівняння першого ступеня до 

невідомої кількості;  
• вирішувати задачі рівняннями. 

SPAZIO E 
FIGURE 
Простір і фігури 

• Riconoscere e descrivere figure geometriche piane 
individuando gli elementi che le caratterizzano. 
• Calcolare l’area della superficie delle figure piane. 
• Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora. 
• Cogliere elementi varianti e invarianti nelle 
trasformazioni geometriche. 
• Riconoscere e descrivere figure geometriche solide 
individuando gli elementi che le caratterizzano. 
• Calcolare l’area della superficie, volume e peso di un 

solido. 
• Scegliere le strategie più opportune al fine della 
risoluzione di un problema. 
 
• розпізнавати та описувати плоскі геометричні 

фігури, визначаючи їхні елементи;  
• обчислювати площу поверхні плоских фігур; знати, 

як застосовувати теорему Піфагора;  
• розуміти варіативні й інваріантні елементи у 

геометричних перетвореннях;  
• розпізнавати і описувати тверді геометричні фігури, 

визначаючи елементи, що їх характеризують; 

розраховувати площу поверхні, об’єм і масу твердого 

тіла;  
• вибирати найбільш відповідні стратегії для 

вирішення проблеми. 
RELAZIONI, 
DATIE 
PREVISIONI 
Звіти, дані та 

прогнози 

• Saper usare coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle 
per rappresentare relazioni e funzioni. 
• Leggere e costruire grafici, elementi di statistica e di 
probabilità. 
 
• вміти використовувати декартові координати, 

діаграми і таблиці для представлення зв’язків і функцій;  
• читати і будувати графіки, елементи статистики й 

імовірність. 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

Базові навички в галузі науки 
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NUCLEI 
TEMATICI E 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Тематичний 

блок і сфера 

досвіду 

OBIETTIVI FINALI  
Конкретні компетентності 

SCIENZA 
DELLA 
MATERIA 
Наука про 

матерію 

• Utilizzare i concetti fisici fondamentali (velocità, 
densità, concentrazione,forza ed energia, temperatura e calore) 
in varie situazioni d’esperienza; in alcuni casi raccogliere dati 

su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. Realizzare esperienze. 
• Padroneggiare i concetti di trasformazione chimica e 
reazione chimica. 
 
• використовувати фундаментальні фізичні поняття 

(швидкість, щільність, концентрація, сила і енергія, 

температура і тепло) в різних ситуаціях досвіду; у деяких 

випадках збирають дані про відповідні змінні різних 

явищ, знаходять кількісні відносини і виражають їх 

формальними уявленнями різних типів;  
• розуміти досвід; освоювати поняття хімічної 

трансформації та хімічної реакції. 
ESSERI 
VIVENTI 
Живі істоти 

• Riconoscere le somiglianze e le differenze del  
funzionamento delle diverse specie di viventi. 
• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare. 
 
• визначати схожості й відмінності у функціонуванні 

різних видів життя;  
• поступово розвивати здатність пояснювати 

макроскопічне функціонування живих істот за допомогою 

клітинної моделі. 
CORPO 
UMANO 
Людське тіло 

• Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di 
genetica. 
• Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale 
e la sessualità. 
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  Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo, dall'alcol e dalle 
droghe. 
 Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 
 
• знати біологічні основи передачі спадкових ознак, 

що набувають перші елементарні уявлення про генетику;  
• отримувати правильну інформацію про пубертатний 

розвиток і сексуальність;  
• розвивати турботу та контроль за здоров’ям шляхом 
правильного харчування; свідомо уникаючи шкоди, 

завданої курінням, алкоголем і наркотиками;  
• приймати екологічно стійку поведінку та особистий 

вибір. 
SCIENZA 
DELLA TERRA 
Наука про 

Землю 

• Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti (cicli dì/notte; stagioni; fenomeni 
astronomici: eclissi, moti degli astri e dei pianeti, fasi lunari). 
• Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto origine. 
• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti 
interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare 
eventuali attività di prevenzione. 
 
• спостерігати, моделювати і інтерпретувати 

найбільш очевидні небесні явища (денні/ нічні цикли; 

сезони; астрономічні явища: затемнення, рух зірок і 

планет, фази місяця);  
• розпізнавати основні типи порід і геологічні 

процеси, з яких вони виникли; знати будову Землі та її 

внутрішні рухи (тектоніка плит);  
• визначати сейсмічні, вулканічні та гідрогеологічні 

ризики свого регіону для планування можливих 

профілактичних заходів.  
ECOLOGIA E 
AMBIENTE 
Екологія та 

навколишнє 

середовище 

• Osservare e interpretare le relazioni uomo/ ambiente 
nei mutamenti climatici, morfologici, idrogeologici e loro 
effetti. 
 
• спостерігати та інтерпретувати відносини людина –  
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 навколишнє середовище в кліматичних, морфологічних, 

гідрогеологічних змінах та їх впливах. 

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 
Базові навички в галузі техніки 

NUCLEI 
TEMATICI 
Тематичний 

блок  

OBIETTIVI FINALI 
Конкретні компетентності 

VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTAR
E 
Спостереження, 

бачення, 

експериментува

ння 

• Rilevare e disegnare forme semplici e composte 
ovvero solidi sezionati e non in proiezione assonometria e 
prospettiva. 
 
• визначати і малювати фігури прості та складні, 

тобто тверді тіла, та не в аксонометричній і 

перспективній проекції. 
 

E PREVEDERE, 
IMMAGINARE 
E 
PROGETTARE 
Передбачення, 

уявлення, 

візуалізація, 

представлення і 

проектування 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 
circuito elettrico impiegando materiali riciclati. 
• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative al 
problema energetico. 
 
• планувати різні фази для побудови електричного 

контуру з використанням вторинних матеріалів;  
• оцінювати наслідки вибору та рішень, пов’язаних з 

енергетичною проблемою. 
INTERVENIRE, 
TRASFORMAR
E E PRODURRE 
Інтервенція, 

трансформуванн

я та 

продукування 

• Pianificare la scelta e l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili ed esauribili. 
• Rilevare le grandezze e le misure della corrente 
elettrica. 
• Costruire un circuito elettrico in serie ed in parallelo 
con materiali facilmente reperibili. 
 
• планувати вибір та використання поновлюваних і 

вичерпних джерел енергії;  
• вимірювати величини і виміри електричного 

струму;  
• будувати електричну схему послідовно і 

паралельно з доступними матеріалами. 
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TERZA PARTE 
CURRICOLO DISCIPLINAIRE – ITALIANO 

 
Третя частина 

Дисциплінарний курикулум – італійська мова 
 

CLASSE PRIMA 
Перший клас 

COMPETENZE 
Компетентності 

ABILITA’ 
Здібності 

CONOSCENZE 
Знання 

Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
Оволодівати 

експресивними і 

аргументативним

и інструментами, 

необхідними для 

управління 

вербальною 

комунікативною 

взаємодією в 

різних контекстах 
 

Ascolto 
• prestare attenzione a 
situazioni comunicative 
diverse utilizzando tecniche di 
supporto. 
• riconoscere vari tipi di 
testo: narrativo, descrittivo, 
regolativo, espositivo, 
poetico. 
• individuare scopo, 
argomento, informazioni 
principali. 
Parlato 
• intervenire in una 
conversazione rispettando 
tempi e turni di parola. 
• raccontare oralmente 
esperienze personali in modo 
chiaro, usando un lessico 
adeguato. 
• descrivere oggetti, 
luoghi, persone e personaggi 
usando un lessico adeguato. 
• riferire oralmente su un 
argomento di studio in modo 
chiaro ed ordinato. 
 
аудіювання:  
• звертати увагу на різні 

комунікативні ситуації, 

використовуючи методи 

підтримки;  
• розпізнавати різні 

типи тексту: наративні,  

• regole dell’ascolto 

attivo. 
• tecniche di 
supporto (schemi, 
mappe). 
• struttura e 
caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo e 
poetico. 
• le principali 
funzioni della lingua. 
• elementi della   
comunicazione: contesto, 
emittente-ricevente, 
codice, interferenze. 
• i connettivi e il 
loro scopo. 
 
• правила 

активного 

прослуховування; 
• техніки 

підтримки (діаграми, 

карти тощо); 
• структура і 

фундаментальні 

характеристики 

наративного, 

описового, 

експозиційного, 

нормативного і 

поетичного тексту; 
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 • описові, нормативні, 

експозиційні, поетичні;  
• визначити мету, тему, 

основну інформацію; 
говоріння:  
• втручатися в розмову, 

застосовуючи зміну часу і 

слів;  
• усно розповідати про 

особистий досвід, 

використовуючи 

відповідний словник;  
• описувати об’єкти, 

місця, людей і персонажів, 

використовуючи відповідну 
лексику;  
• повідомляти усно на 

тему навчання чітко і 

впорядковано. 

 основні функції 

мови й елементи 

зв’язку: контекст, 

емітент-одержувач, код, 

перешкоди, сполучники 

та їхнє призначення. 
 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo 
Читання, 

розуміння та 

інтерпретація 

письмових текстів 

різних типів 

Lettura 
• leggere a voce alta in 
modo chiaro e corretto 
rispettando le pause e 
raggruppando le parole per 
significato. 
• leggere in modalità 
silenziosa i testi applicando 
tecniche di comprensione 
(sottolineatura, note a 
margine) e usando strategie di 
lettura (l. selettiva,  
orientativa, analitica). 
• ricavare informazioni 
esplicite   da testi informativi 
ed espositivi. 
• usare in modo 
funzionale le varie parti di un 
manuale. 
• comprendere testi di 
vario tipo individuandone le 
caratteristiche principali. 

• strategie di 
controllo del processo di 
lettura. 
• tecniche di 
miglioramento  della 
comprensione 
(sottolineatura, note a 
margine, parole-chiave). 
• struttura e 
caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo e 
poetico. 
 
• стратегії 

управління процесом 

читання; 
• методи 

поліпшення розуміння 

(підкреслення, 

маргінальні нотатки,  
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 читання: 
• читати вголос чітко і 

правильно, дотримуючись 

пауз, групуючи слова за 

змістом; 
• читати тексти «про 

себе», застосовуючи методи 

розуміння (підкреслювання, 
примітки) і з використанням 

стратегій читання 

(вибіркова, орієнтаційна, 
аналітична);  
• отримати чітку 

інформацію з 

інформаційних та 

виставкових текстів; 
• функціонально 

використовувати різні 

частини посібника; 
розуміти тексти різних типів 

та визначати їх основні 

характеристики. 

ключові слова тощо); 
• структура і 

фундаментальні 

характеристики 

наративного, 

описового, 

експозиційного, 

нормативного і 

поетичного тексту. 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Створювати 

тексти різних 

типів щодо різних 

комунікаційних 

цілей 

Scrittura 
• scrivere testi ,corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico, lessicale. 
• scrivere semplici testi di 
tipo narrativo, espositivo, 
descrittivo, regolativo, poetico 
sulla base di modelli. 
• realizzare forme diverse 
di scrittura creativa. 
• prendere appunti e 
riorganizzare le informazioni. 
• scrivere sintesi di testi 
letti e ascoltati. 
• riscrivere testi 
applicando trasformazioni. 
 
 

• elementi 
fondamentali di un testo 
scritto coerente e coeso. 
• fasi della 
produzione  scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione 
• modalità tecniche 
delle diverse forme di 
produzione scritta 
(descrizione, riassunto, 
parafrasi…). 
• elementi costitutivi 
del pc. 
 
основні елементи 

узгодженого і 

послідовного 

письмового тексту; 
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 письмо:  
• писати тексти, 

виправлені з орфографічної, 

морфо-синтаксичної, 

лексичної точки зору;  
• писати прості 

наративні, описові, 

нормативні та поетичні 

тексти на основі моделей;  
• створювати різні 

форми творчості;  
• робити нотатки та 

реорганізувати інформацію;  
• писати резюме текстів, 

що читаються і слухаються;  
• переписувати тексти, 

перетворюючи їх. 

• письмові фази 

виробництва: 

планування, складання, 

перегляд; 
• технічні методи 

різних форм 

письмового 

виробництва (опис, 

резюме, переказ тощо); 
• складові 

елементи ПК. 

Acquisire ed 
espandere il 
lessico 
Накопичувати і 

розширювати 

словниковий 

запас 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
• ampliare il lessico ed 
utilizzarlo in contesti diversi. 
• ricavare il significato di 
una parola a partire 
dall’analisi di prefissi e di 

suffissi. 
• ampliare il lessico 
(sinonimi e contrari, omofoni, 
omonimi, neologismi e 
prestiti…). 
• comprendere e usare i 
termini specifici. 
• realizzare scelte 
lessicali adeguate in base alle 
situazioni comunicative. 
• utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 
• utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di 
significato delle parole e dei 
meccanismi di formazione  

• formazione, 
composizione e relazione 
tra parole. 
• sinonimi e contrari, 
omofoni, omonimi, 
neologismi e prestiti, 
calchi linguistici, iponimi 
e iperonimi. 
• varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 
• termini specifici 
delle varie discipline. 
• parole ed 
espressioni in senso 
figurato. 
• l’uso del 

dizionario. 
 
 
• творення, будова і 
взаємозв’язок між 

словами; 
• синоніми та 

антоніми, омофони,  
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 delle parole per comprendere 
parole non note all’interno del 

testo. 
 
накопичення та розширення 

рецептивної та 

продуктивної лексики:  
• розширити лексикон і 

використовувати його в 

різних контекстах;  
• знаходити значення 

слова, починаючи з аналізу 

префіксів і суфіксів;  
• застосовувати 
лексикон (синоніми і 

антоніми, гомофони, 

омоніми, неологізми тощо);  
• розуміти і 

використовувати конкретні 

терміни; впроваджувати 

відповідні лексичні вибори 

на основі комунікативних 

ситуацій;  
• використовувати свої 

знання про значення зв’язків 

між словами і способів 

творення невідомих слів, що 

трапляються в тексті. 

омоніми, неологізми та 
запозичення, мовні 
відхилення, гіпоніми та 
гіпероніми; 
• лексичні 

різновиди по 

відповідно до різних 

галузей і контекстів; 
• специфічні 

терміни різних 

дисциплін; 
• слова і вирази в 

переносному значенні; 
• використання 

словника. 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 
Брати до уваги 

мову та правила її 

функціонування 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
• applicare correttamente 
le regole nel parlato e nello 
scritto. 
• riconoscere ed usare in 
modo corretto le parti variabili 
e le parti invariabili del 
discorso. 
• riconoscere ed usare 
correttamente i modi e i tempi 
del verbo. 

• i fonemi e i 
grafemi della lingua 
italiana. 
• le regole 
ortografiche 
fondamentali. 
• le parti variabili 
del discorso 
• le parti invariabili 
del discorso. 
 
• фонеми і графеми 

італійської мови; 
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 eлементи граматики і 

роздуми про використання 

мови: 
• правильно 

застосовувати правила у 

мовленні на письмі; 
• розпізнавати і 

правильно використовувати 

змінні частини і незмінні 

частини мови; 
• розпізнавати і 

правильно уживати спосіб і 

час дієслова. 

• основні правила 

написання; 
• змінні частини 

мови; 
• незмінні частини 

мови. 

CLASSE SECONDA 
Другий клас 

(виділені елементи є новими, не виділені тотожними з курикулумом 

першого класу) 
COMPETENZE 
Компетентності 

ABILITA’ 
Здібності 

CONOSCENZE 
Знання 

Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed  
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 

comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
Оволодівати 

експресивними і 

аргументативним

и інструментами, 

необхідними для 

управління 

вербальною 

комунікативною 

взаємодією в 

різних контекстах 

Ascolto 
• prestare attenzione a 
situazioni comunicative 
diverse  utilizzando tecniche 
di supporto. 
• riconoscere vari tipi di 
testo: narrativo, espositivo, 
descrittivo, poetico. 
• individuare nei testi la 
fonte, lo scopo, l’argomento e 

le informazioni principali. 
Parlato 
• intervenire in una  
conversazione rispettando 
tempi e turni di parola. 
• raccontare oralmente  
esperienze personali, 
esprimere stati d’animo e 

sentimenti, secondo un ordine 
coerente e in forma coesa. 
• riferire oralmente su un 
argomento di studio in modo 

• regole dell’ascolto 

attivo. 
• tecniche  di  
supporto  (appunti,  
schemi, mappe…). 
•  struttura e 
caratteristiche 
fondamentali del testo   
narrativo (racconto, 
autobiografia…), 

descrittivo, espositivo, 
poetico. 
• le principali 
funzioni della lingua. 
• elementi della  
comunicazione: contesto, 
emittente-ricevente, 
codice, interferenze. 
• organizzazione del 
testo e legami di 
coesione. 
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 chiaro ed ordinato usando un 
registro adeguato. 
 
аудіювання:  
• звертати увагу на різні 

комунікативні ситуації, 

використовуючи методи 

підтримки;  
• розпізнавати різні 

типи тексту: наративні, 

описові, нормативні, 

експозиційні, поетичні;  
• визначити мету, тему, 

основну інформацію; 
 
говоріння:  
• втручатися в розмову, 

застосовуючи зміну часу і 

слів;  
• усно розповідати про 

особистий досвід, 

використовуючи 

відповідний словник;  
• описувати об’єкти, 

місця, людей і персонажів, 

використовуючи відповідну 
лексику;  
• повідомляти усно на 

тему навчання чітко і 

впорядковано. 

• правила 

активного 

прослуховування; 
• техніки 

підтримки (діаграми, 

карти тощо); 
• структура і 

фундаментальні 

характеристики 

наративного, 

описового, 

експозиційного, 

нормативного і 

поетичного тексту; 
• основні функції 

мови й елементи 

зв’язку: контекст, 

емітент-одержувач, код, 

перешкоди, сполучники 

та їхнє призначення; 
• організація 

текстів та зв’язків 

згуртованості. 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo 
Читання, 

розуміння та 

інтерпретація 

письмових текстів 

різних типів 

Lettura 
• leggere a voce alta in 
modo espressivo testi noti. 
• leggere in modalità 
silenziosa testi diversi usando 
strategie di lettura e 
padroneggiando le tecniche di 
supporto alla comprensione di 
testi narrativi, espositivi, 
descrittivi e poetici. 
• riconoscere in un testo  

• strategie di 
controllo del processo di 
lettura. 
• tecniche di lettura 
espressiva. 
• tecniche  di  
miglioramento  della 
comprensione (parole-
chiave, punti elenco, 
sintesi…). 
• struttura e  
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 scopo, argomento, 
informazioni esplicite e 
implicite, relazioni causa ed 
effetto. 
• usare in modo 
funzionale le varie parti di un 
manuale. 
 
читання: 
• читати вголос чітко і 

правильно, дотримуючись 

пауз, групуючи слова за 

змістом; 
• читати тексти «про 

себе», застосовуючи методи 

розуміння (підкреслювання, 
примітки) і з використанням 

стратегій читання 

(вибіркова, орієнтаційна, 
аналітична);  
• отримати чітку 

інформацію з 

інформаційних та 

виставкових текстів; 
• функціонально 

використовувати різні 

частини посібника; 
• розуміти тексти різних 

типів та визначати їх 

основні характеристики; 
• розпізнавати в тексті 

мету, тему, явну і неявну 

інформацію, причинно-
наслідкові зв’язки. 

caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, descrittivo, 
espositivo e poetico. 
• elementi costitutivi 
della frase complessa. 
 
• стратегії 

управління процесом 

читання; 
• методи 

поліпшення розуміння 

(підкреслення, 

маргінальні нотатки, 

ключові слова тощо); 
• структура і 

фундаментальні 

характеристики 

наративного, 

описового, 

експозиційного, 

нормативного і 

поетичного тексту; 
• складові 

елементи складного 

речення. 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Створювати  

Scrittura 
• scrivere testi, corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico, lessicale. 
• scrivere testi narrativi, 
espositivi (diario, lettera),  

• elementi 
fondamentali di un testo 
scritto coerente e coeso. 
fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 
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тексти різних 

типів щодо різних 

комунікаційних 

цілей 

descrittivi, poetici secondo 
modelli appresi. 
• riscrivere e manipolare 
testi in base agli scopi e ai 
destinatari. 
• realizzare forme diverse 
di scrittura creativa in prosa e 
in versi. 
• utilizzare la 
videoscrittura per i propri 
testi. 
• prendere appunti e 
riorganizzare le informazioni. 
• scrivere sintesi di testi 
letti e ascoltati. 
 
письмо:  
• писати тексти, 

виправлені з ортографічної, 

морфо-синтаксичної, 

лексичної точки зору;  
• писати прості 

наративні, описові, 

нормативні та поетичні 

тексти на основі моделей;  
• створювати різні 

форми творчості;  
• робити нотатки та 

реорганізувати інформацію;  
• писати резюме текстів, 

що читаються і слухаються;  
• переписувати тексти, 

перетворюючи їх; 
• переписувати та 

маніпулювати текстами на 

основі цілей та адресатів; 
використовувати обробку 

текстів. 

• modalità tecniche 
delle diverse forme di 
produzione scritta 
(diario, lettera,  
riassunto, articolo di 
giornale, relazione, 
parafrasi). 
• videoscrittura e 
impaginazione. 
 
• основні елементи 

узгодженого і 

послідовного 

письмового тексту; 
• письмові фази 

виробництва: 

планування, складання, 

перегляд; 
• технічні методи 

різних форм 
письмового 

виробництва (опис, 

резюме, переказ тощо); 
• складові 

елементи ПК; 
• обробка та 

компонування текстів. 
 

Acquisire ed 
espandere il 
lessico 
Накопичувати і  

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
• Ampliare il lessico ed  

• formazione, 
composizione e relazione 
tra parole. 
• sinonimi e contrari, 
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розширювати 

словниковий 

запас 

utilizzarlo in contesti diversi. 
• ricavare il significato di 
una parola a partire 
dall’analisi di prefissi e di 

suffissi. 
• ampliare il lessico 
(sinonimi e contrari, omofoni, 
omonimi, neologismi e 
prestiti). 
• comprendere e usare i 
termini specifici. 
• realizzare scelte 
lessicali adeguate in base alle 
situazioni comunicative. 
• utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 
• utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di 
significato delle parole e dei 
meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere 
parole non note all’interno del 

testo. 
 
накопичення та розширення 

рецептивної та 

продуктивної лексики:  
• розширити лексикон і 

використовувати його в 

різних контекстах;  
• знаходити значення 

слова, починаючи з аналізу 

префіксів і суфіксів;  
• застосовувати 
лексикон (синоніми і 

антоніми, гомофони, 

омоніми, неологізми тощо);  
• розуміти і 

використовувати конкретні 

терміни; впроваджувати 

відповідні лексичні вибори 

omofoni, omonimi, 
neologismi e prestiti, 
calchi linguistici, 
iponimi e iperonimi. 
• varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 
• termini specifici 
delle varie discipline. 
• parole ed 
espressioni in senso 
figurato. 
• l’uso del 

dizionario. 
 
• творення, будова і 
взаємозв’язок між 

словами; 
• синоніми та 

антоніми, омофони, 

омоніми, неологізми та 

запозичення, мовні 

відливи, гіпоніми та 

гіпероніми; 
• лексичні 

різновиди по 

відповідно до різних 

галузей і контекстів; 
• специфічні 

терміни різних 

дисциплін; 
• слова і вирази в 

переносному значенні; 
• використання 

словника. 
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 на основі комунікативних 

ситуацій;  
• використовувати свої 

знання про значення 

зв’язків між словами і 

способів творення 

невідомих слів, що 

трапляються в тексті. 

 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 
Брати до уваги 

мову та правила її 

функціонування 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
• riconoscere ed 
analizzare le funzioni logiche 
essenziali della frase semplice 
e individuare gli elementi 
costitutivi della frase 
complessa. 
• utilizzare gli strumenti 
di consultazione in modo 
sempre più autonomo. 
 
eлементи граматики і 

роздуми про використання 

мови: 
• правильно 

застосовувати правила у 

мовленні на письмі; 
• розпізнавати і 

правильно використовувати 

змінні частини і незмінні 

частини мови; 
• розпізнавати і 

правильно уживати спосіб і 

час дієслова; 
• використовувати 

консультаційні інструменти 

все більш автономно. 
 

• principali strutture 
logiche della lingua 
italiana (frase semplice e 
frase complessa). 
• discorso diretto/ 
indiretto. 
 
• основні логічні 

структури італійської 

мови (просте речення і 

складне речення);  
• пряма/ непряма 

мова. 

CLASSE TERZA 
Третій клас (виділені елементи є новими, не виділені тотожними з 

курикулумом другого класу) 
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COMPETENZE 
Компетентності 

ABILITA’ 
Здібності 

CONOSCENZE 
Знання 

Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed  
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 

comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
Оволодівати 

експресивними і 

аргументативним

и інструментами, 

необхідними для 

управління 

вербальною 

комунікативною 

взаємодією в 

різних контекстах 
 

Ascolto 
• attuare un ascolto attivo 
finalizzato alla comprensione 
dei testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media. 
• utilizzare tecniche di 
supporto alla comprensione e 
alla rielaborazione di testi 
espositivi, narrativi, 
descrittivi, conativi e 
argomentativi (sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire schemi e mappe). 
• riconoscere in un testo, 
anche dei media: tipologia, 
scopo, argomento, 
informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista 
dell'emittente. 
Parlato 
• intervenire in modo 
pertinente, rispettando tempi, 
turni di parola e l’opinione 

altrui. 
• esprimere secondo un 
ordine coerente e in forma 
coesa stati d’animo, 

sentimenti, punti di vista 
personali, esperienze. 
• relazionare oralmente su 
un argomento di studio, 
un’attività scolastica, 

un’esperienza, esponendo con 

ordine, in modo coerente, 
usando un lessico e un 
registro adeguati precisando le 
fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, 
grafici…). 

• regole dell’ascolto 

attivo. 
• rappresentazioni 
grafiche (mappe 
• concettuali, tabelle, 
schemi). 
• struttura e 
caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, espositivo, 
informativo, 
argomentativo e poetico. 
• la struttura della 
frase complessa. 
• tecniche della 
logica e 
dell’argomentazione. 
• procedure di 
ideazione, pianificazione 
e stesura del testo orale. 
 

 правила 

активного 

прослуховування; 
 графічні 

зображення (карти 

концептуальні, 

таблиці, діаграми 

тощо); 
 структура і 

фундаментальні 

характеристики 

наративного, 

експозиційного, 

інформаційного, 

аргументативного і 

поетичного тексту; 
 структура 

складного речення; 
 техніки логіки і  



49 
 

Продовж. табл. А 
 

 • esprimere stati d’animo, 

sentimenti, pensieri, 
esperienze… 
• ricostruire oralmente la 
struttura argomentativa di una 
comunicazione orale. 
• intervenire 
argomentando la propria tesi 
su un tema di studio o nel 
dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide 
a seconda della situazione 
comunicativa. 
 
аудіювання:  
 здійснювати активне 

прослуховування, 

спрямоване на розуміння 

текстів інших, що також 

передаються засобами 

масової інформації; 
 використовувати 

технічні засоби для 

підтримки розуміння та 

перероблення 

роз’яснювальних, описових,  

коативних і 

аргументативних текстів 

(підкреслення, анотування 

інформації, побудова схем і 

карт); 
 розпізнавати в тексті, 

навіть у ЗМІ: тип, мету, 

тему, явну і неявну 

інформацію, точку зору 

емітента; 
говоріння: 
• втручатися у 

відповідний спосіб, 

поважаючи час, зміну слів і 

думку інших; 

аргументації; 
• процедури для 

формування, 

планування та 

складання усного 

тексту. 
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 • виражати стани 

розуму, почуттів, особистих 

точок зору та досвіду 

відповідно до узгодженого і 

згуртованого порядку; 
• повідомляти усно про 

тему навчання, шкільну 

діяльність, досвід, 

висвітлюючи в узгодженому 

вигляді, використовуючи 

відповідний словник і 

реєстр із зазначенням 

джерел і, можливо, 

використовуючи допоміжні 

матеріали (карти, графіки 

тощо); 
• вираження настроїв, 

почуттів, думок, досвіду; 
• усно реконструювати 

аргументаційну структуру 

усного спілкування. 

 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo 
Читання, 

розуміння та 

інтерпретація 

письмових текстів 

різних типів 

Lettura 
• leggere a voce alta  
correttamente e in maniera  
espressiva usando pause e 
intonazioni. 
• leggere in modalità 
silenziosa testi di varia natura 
e provenienza, applicando 
tecniche di comprensione e 
mettendo in atto strategie 
differenziate. 
• riconoscere in un testo: 
scopo, 
argomento,informazioni 
esplicite e implicite, punto di 
vista dell'emittente. 
• leggere testi letterari 
individuando il tema 
principale, le intenzioni 
dell'autore, personaggi, luogo, 
tempo, genere di  

• strategie di 
controllo del processo di 
lettura. 
• tecniche di lettura 
espressiva. 
• tecniche di lettura 
analitica e sintetica. 
• struttura e 
caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, espositivo, 
informativo, 
argomentativo e poetico. 
• struttura della frase 
complessa. 
 
• основні елементи 

узгодженого і 

послідовного 

письмового тексту; 
• письмові фази  
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 appartenenza. 
• ricavare le informazioni 
utilizzando le varie parti di un 
manuale: indice, capitoli, 
titoli, immagini, didascaliе. 
 
читання:  
• читати вголос 

правильно і виразно, 

дотримуючись пауз й 
інтонації; 
• читати «про себе» 

тексти різного характеру та 

походження, застосовуючи 

техніку розуміння та 

реалізувати 

диференційовані стратегії; 
• розпізнати в тексті: 

мету, тему, явну і неявну 

інформацію, точку зору 

емітента; 
• читання літературних 

текстів, що визначають 

головну тему, наміри автора, 

персонажі, місце, час, вид 

приналежності; 
отримувати інформацію за 

допомогою різних частин 

посібника: індекс, розділи, 

назви, зображення, підписи. 

виробництва: 

планування, складання, 

перегляд; 
• технічні методи 

різних форм 

письмового 

виробництва (опис, 

резюме, переказ тощо); 
• складові 

елементи ПК; 
• методи 

аналітичного та 

синтетичного читання; 
• структура 

складного речення. 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Створювати 

тексти різних 

типів щодо різних 

комунікаційних 

цілей 

Scrittura 
• riprodurre le 
caratteristiche testuali delle 
più consuete tipologie di 
espressione scritta  
(descrizioni,racconti 
verosimili,  relazioni, 
argomentazioni). 
• prendere appunti e 
riorganizzare le informazioni. 
• scrivere sintesi di testi 
letti – ascoltare anche sotto  

• struttura della frase 
complessa. 
• tecniche della 
logica e 
dell’argomentazione. 
• fasi della 
produzione scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi, 
informativi. 
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 forma di schemi. 
• parafrasare e 
commentare un testo in prosa 
e in versi. 
• scrivere testi attuando 
trasformazioni. 
• realizzare forme diverse 
di scrittura creativa. 
• produrre testi, secondo 
modelli appresi, chiari, 
coerenti e corretti (dal punto 
di vista strutturale, 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale). 
• scrivere testi digitali 
(presentazione, mail, 
ipertesto) come supporto 
all’esposizione orale. 
 
письмо: 
• відтворювати текстові 

характеристики найбільш 

звичайних видів письмового 

вираження (описи, 

правдоподібні історії, 

повідомлення, аргументи); 
• робити нотатки та 

реорганізувати інформацію; 
• написати резюме 

прочитаних текстів –  
слухати також у вигляді 

діаграм;  
• перефразувати і 

коментувати текст в прозі і 

віршах;  
• писати тексти, що 

реалізують перетворення; 
• створювати різні 

форми творчості; 
• виробляти тексти 

відповідно до вивчених, 

чітких, послідовних і  

• denotazione e 
connotazione. 
• modalità tecniche 
delle  diverse forme di 
produzione scritta 
(sintesi,  relazione, 
parafrasi, commento, 
testo argomentativo …). 
• videoscrittura e 
impaginazione. 
 
• структура 

комплексного речення; 
• техніка логіки і 

аргументації; 
• фази письмового 

виробництва: 

планування, розробка, 

перегляд наративних, 

тлумачних, 

аргументативних і 

інформативних текстів; 
• позначення і 

конотація; 
• технічні методи 

різних форм 

письмового 

виробництва (синтез, 

звіт, переказ, коментар, 

аргументативний текст 

тощо); 
• обробка та 

компонування текстів. 
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 правильних моделей (з 

структурної, орфографічної, 

морфосинтактичної, 

лексичної точки зору); 
писати цифрові тексти 

(презентація, електронна 

пошта, гіпертекст) як 

підтримку усної доповіді. 

 

Acquisire ed 
espandere il 
lessico 
Накопичувати і 

розширювати 

словниковий 

запас 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
• ampliare il lessico ed 
utilizzarlo in contesti diversi. 
• ricavare il significato di 
una parola a partire 
dall’analisi di prefissi e di 

suffissi. 
• ampliare il lessico 
(sinonimi e contrari, omofoni, 
omonimi, neologismi e 
prestiti…). 
• comprendere e usare i 
termini specifici. 
• realizzare scelte 
lessicali adeguate in base alle 
situazioni comunicative. 
• utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 
• utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di 
significato delle parole e dei 
meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere 
parole non note all’interno del 

testo. 
 
накопичення та розширення 

рецептивної та 

продуктивної лексики:  
• розширити лексикон і 

використовувати його в  

• formazione, 
composizione e relazione 
tra parole. 
• sinonimi e contrari, 
omofoni, omonimi, 
neologismi e prestiti, 
calchi linguistici, 
iponimi e iperonimi. 
• varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi. 
• termini specifici 
delle varie discipline. 
• parole ed 
espressioni in senso 
figurato. 
• l’uso del 

dizionario. 
 
• формування, 

склад і взаємозв’язок 

між словами; 
• синоніми та 

антоніми, гомофони, 

омоніми, неологізми та 

запозичення, мовні 

відливи, гіпоніми та 

гіпероніми; 
• лексичні 

різновиди по 

відношенню до різних 

областей і контекстів; 
• специфічні 

терміни різних  
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 різних контекстах;  
• знаходити значення 

слова, починаючи з аналізу 

префіксів і суфіксів;  
• застосовувати 
лексикон (синоніми і 

антоніми, гомофони, 

омоніми, неологізми тощо);  
• розуміти і 

використовувати конкретні 

терміни; впроваджувати 

відповідні лексичні вибори 

на основі комунікативних 

ситуацій;  
• використовувати свої 

знання про значення 

зв’язків між словами і 

способів творення 

невідомих слів, що 

трапляються в тексті; 
• переписувати та 

маніпулювати текстами на 

основі цілей та адресатів; 
• використовувати 

обробку текстів. 

дисциплін; 
• слова і вирази в 

переносному сенсі; 
• використання 

словника; 
• обробка та 

компонування текстів. 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 
Брати до уваги 

мову та правила її 

функціонування 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
• riconoscere ed 
analizzare le funzioni logiche 
essenziali della frase semplice 
ed individuare gli elementi 
della frase complessa. 
• utilizzare dizionari di 
vario tipo e rintracciare 
all’interno di una voce le 

informazioni utili. 
 
eлементи граматики і 

роздуми про використання 

мови: 
• розпізнати і  

• strutture logiche 
della frase complessa e 
loro gerarchia. 
• connettivi 
sintattici, i segni 
interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 
 
• логічні структури 

складного речення і їх 

ієрархії; 
• синтаксичні 

зв’язки, 
міжконцепторні ознаки 

та їхні специфічні 

функції. 
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 аналізувати істотні логічні 

функції простого речення і 

визначити елементи 

складного речення; 
 використовувати різні 

типи словників і знаходити 

корисну інформацію в 

записі. 
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QUARTA PARTE 
LIVELLI DI PADRONANZA 

 
Четверта частина 

Рівні майстерності 
 

ITALIANO 
Італійська мова 

LIVELLO 1 
(Biennio) 
І рівень 

(І дворіччя) 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZA 

Дескрипція 

компетентності 

LIVELLO 2 
(Fine classe 

Terza) 
ІІ рівень 

(закінчення 

ІІІ класу) 

DESCRITTORI 
DI 

COMPETENZA 
Дескрипція 

компетентності 

Iniziale (5-6) 
Початковий 

(5-6) 

Ascolta e comprende 
solo alcuni elementi di 
una comunicazione; 
legge ad alta voce e in 
modalità silenziosa e 
comprende alcune 
informazioni essenziali. 
Si esprime in modo 
molto semplice 
utilizzando un lessico 
modesto; produce testi 
semplici e non sempre 
corretti. Conosce alcuni 
aspetti delle strutture e sa 
individuare alcune 
funzioni della lingua. 
Conosce alcuni aspetti 
dei contenuti, riferiti con 
semplicità. 
 
слухає і втілює лише 

деякі елементи 

комунікації; читає 

вголос і «про себе» 
тексти, що містять 

деяку важливу 

інформацію; описує 
себе дуже просто, 

використовуючи 

невеликий  

Iniziale (5-6) 
Початковий 

(5-6) 

Sa ascoltare una 
comunicazione, un 
testo e 
individuarne, se 
guidato, i fatti 
principali; legge ad 
alta voce e in 
modalità silenziosa 
e comprende solo 
alcuni concetti di 
un testo sapendoli 
memorizzare. Si 
esprime usando 
semplici frasi e un 
lessico per lo più; 
produce testi 
semplici e nel 
complesso corretti. 
Sa individuare se 
guidato gli aspetti 
elementari della 
proposizione e del 
periodo. Conosce 
alcuni contenuti 
organizzati in 
modo semplice. 
 
може прослухати 

повідомлення, 

текст і визначити  
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 словниковий запас; 
виробляє прості і не 

завжди коректні 

тексти; знає деякі 

аспекти структур і як 

визначити деякі 

функції мови; знає 

деякі аспекти змісту, 

прості посилання. 

 основні факти; 

читає вголос і 

«про себе»; знає 
лише деякі 

поняття тексту, 

але може їх 

запам’ятати; 

уживає прості  
реченння і 

невеликий 

вокабуляр; 

створює прості та 

загальні 

правильні тексти; 

може 

ідентифікувати, 

керуючись 

елементарними 

аспектами 

пропозиції і 

періоду; знає 

деякий 

структуру, 
організовану 
простим 

способом. 
Base (6) 
Базовий (6) 

Ascolta e comprende gli 
elementi essenziali di 
una comunicazione; 
legge abbastanza 
correttamente, 
comprende e memorizza 
i concetti principali di 
testi semplici. Si esprime 
con un linguaggio 
modesto; produce testi 
semplici per lo più 
corretti utilizzando un 
lessico di base. Conosce 
la struttura ed alcune 
funzioni della lingua; 
conosce solo alcuni  

Base (6) 
Базовий (6) 

Sa ascoltare una 
comunicazione, un 
testo prodotto da 
altri, anche 
trasmesso dai 
media, 
individuandone i 
fatti principali e ne 
comprende le 
informazioni 
essenziali. Legge 
abbastanza 
correttamente, sa 
parlare utilizzando 
frasi semplici e un 
lessico essenziale;  
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 meccanismi di 
formazione delle parole. 
Conosce gli aspetti 
essenziali di un 
argomento che sa riferire 
con semplicità. 
 
слухає і розуміє суттєві 

елементи спілкування; 

читає досить 

правильно, розуміє і 

зберігає основні 

поняття простих 

текстів; висловлюється 
скромною мовою; 

створює прості тексти, 

в основному правильні 

за допомогою базового 

словника; знає 

структуру і деякі 

функції мови; знає 

лише деякі способи 

творення слів; знає 

істотні аспекти теми, 

яка вивчається, може 

переказати. 

 scrive testi nel 
complesso corretti, 
rispettando 
sufficientemente le 
regole 
grammaticali. Sa 
individuare gli 
aspetti 
fondamentali della 
proposizione e del 
periodo; conosce 
alcuni meccanismi 
di formazione 
delle parole. 
Conosce semplici 
contenuti 
organizzati negli 
aspetti essenziali. 
 
знає, як слухати 

комунікацію, 

текст, створений 

іншими, навіть 

переданий 

засобами масової 

інформації, 

виявляючи 

основні факти і 

розуміючи 

необхідну 

інформацію; 

читає цілком 

правильно; може 

говорити, 

використовуючи 

прості речення і 

достатній 
вокабуляр; пише 

тексти в цілому 

правильно, 

дотримуючись 

граматичних  
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Продовж. табл. А 
 

   правил; знає, як 

визначити 

основні аспекти 

пропозиції і 

періоду; знає 

деякі механізми 

творення слів; 

знає простий 

зміст, 

організований в 

істотних 

аспектах. 
Intermedio 
(7-8) 
Середній  
(7-8) 

Ascolta una 
comunicazione e testi 
prodotti da altri, anche 
dai media; legge in modo 
abbastanza scorrevole; 
comprende il significato 
globale di un testo ed 
alcune informazioni 
implicite. Si esprime in 
modo sufficientemente 
corretto ed idoneo al 
contesto comunicativo; 
produce testi congrui alla 
consegna, in forma 
piuttosto corretta e 
appropriata. Mostra una 
soddisfacente 
conoscenza delle 
funzioni della lingua e 
delle sue strutture e una 
buona conoscenza dei 
meccanismi di 
formazione delle parole. 
Evidenzia una buona 
padronanza dei contenuti 
sapendoli riferire. 
 
слухає повідомлення та 

тексти, створені 

іншими, включаючи  

Intermedio 
(7-8) 
Середній  
(7-8) 

Ascolta una 
comunicazione e 
testi prodotti da 
altri, anche dai 
media. Legge in 
modo scorrevole e 
comprende le 
informazioni 
esplicite ed alcune 
implicite, sa 
collegare i concetti 
fondamentali, 
risponde in modo 
abbastanza sicuro 
a quesiti 
riguardanti la 
comprensione di 
un testo. Si 
esprime in modo 
chiaro fornendo 
informazioni 
abbastanza 
complete; sa 
scrivere testi di 
diversa tipologia 
corretti e 
scorrevoli. 
Riconosce ed 
analizza gli 
elementi essenziali  
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Продовж. табл. А 
 

 ЗМІ; читає досить 

чітко; розуміє 
глобальний зміст 

тексту і деяку неявну 

інформацію; 

висловлюється досить 

правильно і доречно до 

комунікативного 

контексту; створює 
тексти, які 

відповідають 

завданню, досить 

правильною та 

відповідною формою. 
Це свідчить про 

задовільні знання 

функцій мови та її 

структур і добре знання 

способів творення слів 
Підкреслює хороше 

освоєння змісту, 

здатність докладного 

переказу. 

 della proposizione 
e del periodo; 
conosce i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole. Conosce i 
contenuti e sa 
organizzarli in 
schemi. 
 
слухає 

повідомлення та 

тексти, створені 

іншими, 

включаючи ЗМІ; 

читає вільно і 

розуміє явну і 

деяку неявну 

інформацію; знає, 

як з’єднати 

основні поняття, 

вільно відповідає 

на запитання, що 

стосуються 
розуміння тексту; 

чітко 

висловлюється, 

надаючи досить 

повну 

інформацію; 

може писати 

тексти різних 

типів правильно і 

змістовно; визнає 

та аналізує 

суттєві елементи 

пропозиції та 

періоду; знає 

основні способи 

творення слів; 
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Продовж. табл. А 
 

   розуміючи зміст, 

знає, як створити 

шаблон. 
Avanzato  
(9-10) 
Прогресивний 

(9-10) 

Ascolta con attenzione 
testi prodotti da altri, 
anche dai media e ne 
comprende tutte le 
informazioni; si esprime 
con lessico corretto e 
adeguato all’argomento e 

alla situazione. Produce 
testi coerenti e organici, 
in forma chiara e 
corretta, producendo 
riflessioni personali. 
Conosce in modo 
completo funzioni e 
strutture grammaticali e 
logiche della lingua; 
conosce i principali 
meccanismi di 
formazione delle parole e 
alcune relazioni tra 
significati. Organizza lo 
studio degli argomenti, 
approfondendone i 
contenuti e 
rielaborandoli. 
 
уважно слухає тексти, 

створені іншими 

людьми, включаючи 

ЗМІ, і розуміє всю 

інформацію; 

характеризує себе 

доречною лексикою 
відповідно до теми та 

ситуації; створює 
послідовні і органічні 

тексти, у чіткій і  

Avanzato  
(9-10) 
Прогресивний 

(9-10) 

Mantiene 
l’attenzione 
costante di fronte a 
testi prodotti da 
altri, anche dai 
media, prende 
appunti ed è in 
grado di 
rielaborarli; 
comprende tutte le 
informazioni 
riorganizzandole 
in maniera 
personale. Si 
esprime riferendo 
le informazioni 
con ordine e 
completezza; usa 
un registro 
adeguato 
all’argomento e 

alla situazione e si 
serve di materiali 
da supporto. Sa 
scrivere 
correttamente 
diversi tipi di testo 
con completezza e 
organicità di 
informazioni; 
conosce ed applica 
le procedure di 
ideazione, 
pianificazione, 
stesura e revisione 
del testo. Individua 
le relazioni logiche 
che legano le  
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Продовж. табл. А 
 

 правильній формі, 

додаючи особисті 

роздуми; повністю 

розуміє граматичні та 

логічні функції і 

структури мови; знає 

основні способи 
словотворення та деякі 

зв’язки між 

значеннями; 

організовує вивчення 

тем, поглиблює зміст і 

переробляє їх. 

 proposizioni e ne 
coglie il 
funzionamento, 
conosce i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole e le 
relazioni fra 
significati 
(sinonimia, 
opposizione, 
inclusione). 
Conosce i 
contenuti in modo 
approfondito e sa 
rielaborarli. 
 
підтримує 

постійну увагу до 

текстів, 

створених 

іншими людьми, 

включаючи ЗМІ; 

робить нотатки і 

здатний їх 

переробити; 

усвідомлює всю 

реорганізовану 

інформацію. Це 

виражається 

шляхом подання 
повної та 

впорядкованої 
інформації; 

використовувати 

реєстр, що 

відповідає 

предмету та 

ситуації, і 
використовувати 
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Продовж. табл. А 
 

   допоміжні 

матеріали. Може 

правильно писати 

різні типи тексту 

з повною та 

органічною 

інформацією; 

знає та 

застосовує 

процедури 

розробки, 

планування, 

створення та 

перегляду тексту; 

ідентифікує 

логічні 

відносини, які 

пов’язують 

пропозиції і 

фіксує їх 

функціонування; 

знає основні 

способи творення 
слова і зв’язки  
між значеннями 

(синонім, 

опозиція, 

включення); 

глибоко знає 

зміст і знає, як їх 

переробити. 
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ДОДАТОК Б 
 

Заявка на отримання свідоцтва про інвалідність дітьми з обмеженими 

можливостями здоров’я. Школа Чессінгтон. Лондон, Англія 
[69] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Department for Education and Skills of Great Britain 
Chessington School 

Garrison Lane, KT9 2JS, London, UK 
tel.: 020 8974 1156 

Email: contactus@chessington.kingston.sch.uk 
site internet http://chessington.kingston.sch.uk 

 
Департамент освіти і навичок Великобританії 

Школа Чессінгтон 
 
 

Form-I 
APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY 

PUPILS WITH DISABILITIES 
(Disability Discrimination Act 1992; Equality Act 2010; Education Act 2013) 

School year 2014-2015 
 

Форма-І 
Заявка на отримання свідоцтва про інвалідність дітьми з обмеженими 

можливостями здоров’я 
(Акт «Про дискримінацію за ознакою інвалідності» 1992 р.; Акт «Про 

рівноправність» 2010 р.; Акт «Про освіту» 2013 р.) 
Навчальний рік 2014-2015 

mailto:contactus@chessington.kingston.sch.uk
http://chessington.kingston.sch.uk/
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1. Name (повне ім’я) ………………… ………………….. ………………… 

        (Surname)          (First name)   (Middle name) 
         (прізвище)          (ім’я)   (по батькові) 

2. Father’s Name ………………….... Mother’s Name …………………………… 
   (ім’я батька) …………….………. (ім’я матері) ……………….……………… 
3. Date of Birth (дата народження) ……………. / ……………… / ..…………. 

        Date (день)  Month (місяць)   Year (рік) 
4. Age at the time of application: ……… Year 
   (вік на момент подачі заявки: ………(рік)) 
5. Sex Male/ Female (стать чоловіча/ жіноча) ……………………..…………..... 
6. Address (адреса): 
(a) Permanent address    (b) Current address (i.e. for communication) 
(а) адреса постійного проживання (b) адреса поточного проживання (для 

зв’язку) 
………….....………………………… ………..…………………………….. 
………….........………………………  …………………………………….. 
 (c) Period since when residing at current address .………………...……………. 
(с) Період, з якого проживає за поточною адресою …..……………………… 
7. Educational status (Please tick as applicable)  
   Освітній статус (Позначте, якщо це потрібно) 

(i) Higher Secondary (вища середня) 
(ii) High School (середня школа старші класи) 
(iii) Middle (середня школа середні класи) 
(iv) Primary (початкова школа) 
(v) Illiterate (неграмотний) 

8. Occupation (рід занять) ..…………………………………………………….. 
9. Identification mark (ідентифікаційний код): (i) …….……. (ii) ……….…… 
10. Nature of disability : Locomotor/ hearing/ visual/ mental/ others 
     Характер ОМЗ: опорно-руховий / слуховий / зоровий / психічний / інші 
11. Period since when disabled : From Birth/ Since year ……………………….. 
     Період з моменту втрати працездатності: від народження / з року .……….. 
12. (i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in the past YES/ NO 
(ii) If yes, details: 
(a) Authority to whom and district in which applied ……………………………… 
(b) Result of application …..………………………………………………………. 
(i) Чи раніше ви звертались із заявою про видачу сертифіката про 

інвалідність           ТАК НІ 
(ii) Якщо так, деталі: 
(a) Повноваження до кого та район, у якому звернувся …….………………… 
(b) Результат заявки ……………………………………………...………………. 
13. Have you ever been issued a disability certificate in the past? If yes, please 
enclose a true copy. 
    Чи раніше вам видавали сертифікат про інвалідність? Якщо так, додайте 

дійсну копію. 
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Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best 

of my knowledge and belief, and no material information has been concealed 
or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the 
application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other 
action as per law. 

Декларація: Цим заявляю, що всі деталі, викладені вище, відповідають моїм 

знанням і переконанням, і жодна суттєва інформація не приховувалась 

або була неправильною. Далі я заявляю, що якщо в заяві буде виявлена 

будь-яка неточність, я підлягаю конфіскації будь-яких отриманих пільг 

та інших дій, передбачених законодавством. 
…………..………………………… 

(Signature or left thumb impression of 
person with disability, or of his/ her legal 

guardian in case of persons with mental 
retardation, autism, cerebral palsy and 

multiple disabilities) 
…………..………………………… 

(Підпис або відбиток лівого пальця від 
особи з ОМЗ або її юридичної особи 

опікуна у випадку осіб з психічним обмеженням 
загальмованістю, аутизмом, ДЦП та 

множинними обмеженнями) 
Dated (дата): 
Place (місце): 
Enclosed: 
1. Proof of residence (Please tick as applicable) 

(a) ration card, 
(b) driving license, 
(c) bank passbook 
(d) PAN card, 
(e) passport, 

2. Two recent passport size photographs 
Прикріплено: 
1. Доказ проживання (Позначте, якщо це потрібно) 

(а) картка раціону, 
(b) посвідчення водія, 
(c) банківська книжка 
(d) постійний номер рахунку, 
(ef) паспорт. 

2. Дві свіжих фотографії на паспорт 
 
Date (дата):   Signature of issuing authority  

  (підпис органу, що видав) 
Place (місце):       Stamp (штамп) 
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ДОДАТОК В 
 

Функціональна діагностика дітей з ОМЗ. Коледж Кардинала Спіноли. 

Мадрид, Іспанія 
[81] 

 
 

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

Colegio Cardenal Spínola 
c/ Cardenal Marcelo Spínola, 34, 28016 Madrid, España 

Tfno.: 91 302 20 40; Fax: 91 766 13 95 
E-mail nombre.apellido@colegiospinola.org  

Sitio www.colegiospinola.or 
 

Міністерство освіти, культури і спорту Іспанії 
Коледж Кардинала Спіноли 

 
 

DIAGNOSTICO FUNCIONAL 
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, Ley Orgánica e 8/2013, de 9 de diciembre) 

Año escolar 2014-2015 
 

Функціональна діагностика дітей з ОМЗ 
(Органічні закони № 2/2006 від 3 травня 2006 р., № 8/2013 від 9 грудня 2013 

р.) 
Навчальний рік 2014-2015 

 
REGIÓN (Регіон) ____________________________________________ 
EMPRESA DE SERVICIO (Обслуговуюча компанія) _______________ 
 

 
ÚLTIMO (Прізвище) ___________ NOMBRE (Ім’я) _______________________ 
OTAN A (Спостерігається у) ________________________________________ 
RESIDENTE A (Резиденція)________________________ Tfno ____________ 
SCUELA (Школа) ___________________________ CLASSE (Клас) __________ 
CONTACTO DE CASO (Контактні дані у випадку) ________________________ 
 

 

mailto:nombre.apellido@colegiospinola.org
http://www.colegiospinola.or/
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Продовж. табл. В 
 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO (ver el Informe de Evaluación de Discapacidades 
adjunto) 
Клінічний діагноз (див. звіт про оцінку ОМЗ) 
 

(психофізичні) 
                                                                           
                                                                           

 
Destaque el potencial y la dificultad en las siguientes áreas:  
Виділіть потенціал та труднощі в таких сферах: 
 
COGNITIVO (desarrollo logrado capacidad para integrar habilidades) 
Когнітивна (Досягнутий розвиток/ компетенція інтегрувати навички) 
 
 
AFECTIVO-RELACIONAL (relaciones interpersonales, control de manejo, 
tolerancia a la frustración, autoestima) 
Афективно-реляційна (міжособистісні відносини, керування поведінкою, 
толерантність до фрустрації, самооцінка) 
 
 
COMUNICACIÓN (modos de comprensión/ producción/ compensación) 
Комунікативна (Режим розуміння/ спілкування/ компенсації) 
 
 
SENSORIAL (vista: especifique tipo y grado de déficit/ audiencia: 
especifique tipo y grado de déficit) 
Сенсорна (візуальні: вказати тип та ступінь ОМЗ/ слухові: вказати тип та 

ступінь ОМЗ) 
 
 
PRÁCTICA MOTOR (movilidad global/ habilidades motoras finas) 
Моторно-практична (Загальна моторика/ Мілка моторика) 
 
 
NEUROPSICOLOGICA (memoria/ atención/ organización espacio-tiempo) 
Невро-психологічна (пам’ять/ увага/ організація простору-часу) 
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Продовж. табл. В 
 
AUTONOMÍA (personal/ social) 
Автономна (особиста/ соціальна) 
 
 
CUALQUIER NOTAS DESCRIPTIVAS SOBRE LAS FUNCIONES DE 
COMPROMISO 
Описні примітки функції компромісу 
 
 

 
NOTAS DESCRIPTIVAS DEL POTENCIAL Y RECURSOS 
Описні примітки потенціалу та ресурсів 
 
 
 
 

 
Sobre la base de lo anterior, para garantizar el derecho a la educación de acuerdo 
con las Leyes Orgánicas n. 2/2006 y n. /2013, un estudiante con discapacidad 
necesita: 
Виходячи з викладеного, гарантувати право на навчання відповідно до 

Органічних законів № 2/2006 та № 8/2013, учень з ОМЗ потребує: 
 

 NECESIDAD DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN (Потрібна 

підтримка в навчанні) 
 

 (середня) 
 

 NECESIDAD DE ASISTENCIA (Потрібна підтримка, асистенція) 
 básico (базова) 

 acompañamiento para viajar (супровід під час подорожі) 
□ no ambulatorio (не здатний самостійно пересуватися) 
□ persona ciega (сліпий) 

 asistencia de higiene personal (допомога при особистій гігієні) 
 asistencia en el comedor (допомога в їдальні) 

 especialista en autonomía personal para (спеціаліст з особистої 

автономії) 
 acompañamiento para la comunicación (супровід під час комунікації) 

□ sordo (глухий) 
□ persona ciega (сліпий) 
□ grave discapacidad visual (з гострими вадами зору) 
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 asistencia educativa para la comunicación y las relaciones sociales 
(навчальна допомога під час комунікації та у соціальних відносинах) 

□ escuela (у школі) 
□ сasa (вдома) 
□ ambos (обидва варіанти) 
 

 AYUDAS ESPECÍFICAS (ayudas motoras y/ o posturales, prótesis, 
tecnologías compensatorias): (спец підтримка (рухові та/ або постуральні 

засоби, протези, компенсаторні технології)): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 SERVICIO DE TRASPORTE (транспортний сервіс) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
FECHA (дата)_______SELLO Y FIRMA (штамп та підпис) ________________ 



71 
 

ДОДАТОК Г 
 

Динаміко-функціональний профіль дітей з ОМЗ. Коледж Кардинала 

Спіноли. Мадрид, Іспанія 
[81] 

 
 

 
 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 
Colegio Cardenal Spínola 

c/ Cardenal Marcelo Spínola, 34, 28016 Madrid, España 
Tfno.: 91 302 20 40; Fax: 91 766 13 95 

E-mail nombre.apellido@colegiospinola.org 
Sitio www.colegiospinola.or 

 
Міністерство освіти, культури і спорту Іспанії 

Коледж Кардинала Спіноли 
 
 

PERFIL DINÁMICO FUNCIONAL 
(Documento confidencial sujeto al secreto profesional) 

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, Ley Orgánica e 8/2013, de 9 de diciembre) 
Año escolar 2014-2015 

 
Динаміко-функціональний профіль дітей з ОМЗ 

(Конфіденційний документ, пов’язаний з професійною таємницею) 
(Органічні закони № 2/2006 від 3 травня 2006 р., № 8/2013 

від 9 грудня 2013 р.) 
Навчальний рік 2014-2015 

 
Fecha de primera compilación (дата першого складання) ___________________ 
Actualizaciones (оновлено) ___________________________________________ 
Verificado y no necesita actualización (перевірено та не потребує оновлення) 

__________________________________________________________________ 

mailto:nombre.apellido@colegiospinola.org
http://www.colegiospinola.or/
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Apellido y nombre del alumno ______________________________________ 
Прізвище та ім’я учня ____________________________________________ 
Nacido _________________________________________________________ 
Народився ______________________________________________________ 
Residente a _________________ 
Проживає ____________________ 

Teléfono _______________________ 
 Телефон ________________________ 

Registrado en el a.s .:  
Приєднався до: 
A la sección ______________ сlasse __________________________________ 
Відділ___________________ Клас ___________________________________ 
De escuela secundaria ______________________________________________ 
Середня школа ____________________________________________________ 
 
 
Frecuencia con horario escolar 
Періодичність роботи зі шкільними годинами:  
 
PERSONAL ASIGNADO: 
Занятий персонал: 
Maestros de apoyo: __________ N. __ / __ por un total semanal de horas 
Вчителі підтримки: _________ N. __ / __ на тижневу загальну кількість год. 

 

 
Personal de asistencia: ________ N. __ / _ por un total semanal de horas 
Допоміжний персонал: _______ N. _ / __ на тижневу загальну кількість год.  
Otro personal: _______________ N. __ / _ por un total semanal de horas 
Інший персонал: ____________ N. __ / __ на тижневу загальну кількість год. 
 
Intervenciones adicionales activadas para garantizar el derecho a la asistencia a la 
escuela: 
Для забезпечення права на відвідування школи активуються додаткові 

втручання: 
 Ayudas técnicas para la postura; 
 Технічні засоби для постави; 
 Para caminar; 
 Для прогулянок; 
 Para la comunicación; 
 Для спілкування. 

 
1. Definición del problema y potencial. 
1. Визначення проблеми та потенціалу. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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2. Objetivos educativos y didácticos generales a corto (Bt) y mediano 
plazo (Mt). 

2. Загальноосвітні та дидактичні цілі в короткостроковій та 

середньостроковій перспективах. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Intervenciones programadas por la escuela. 
3. Втручання, заплановані школою. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Análisis del área afectiva relacional. 
4. Аналіз реляційної афективної області. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Análisis de la autonomía personal. 
5. Аналіз особистої автономії, незалежності. 

OBJETIVOS 
Цілі 

INSTRUMENTOS Y 
ACTIVIDADES 

Інструменти діяльності 

CONTROLES 
Верифікація 

 
   

6. Análisis del área cognitiva. 
6. Аналіз когнітивної сфери. 

OBJETIVOS 
Цілі 

INSTRUMENTOS Y 
ACTIVIDADES 

Інструменти діяльності 

CONTROLES 
Верифікація 

 
   

7. Análisis del área lingüística. 
7. Аналіз лінгвістичної сфери. 

OBJETIVOS 
Цілі 

INSTRUMENTOS Y 
ACTIVIDADES 

Інструменти діяльності 

CONTROLES 
Верифікація 

 
   

8. Analisi dell’area motorio-prassico e sensoriale. 
8.Аналіз моторно-практичної і сенсорної сфер. 

OBJETIVOS 
Цілі 

INSTRUMENTOS Y 
ACTIVIDADES 

Інструменти діяльності 

CONTROLES 
Верифікація 
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Aprobación del Plan Dinámico Funcional 
Затвердження функціонального динамічного плану 

 
Estudiante: ________________________________ 
Учень: ____________________________________ 
Clase: ____________________________________ 
Клас: _____________________________________ 

Año escolar: 20_______/ 20_____ 
Навчальний рік: 20_______/ 20_____ 

 
El Consejo de Sección / Clase de ______________________________________ 

Рада секцій / клас _________________________________________________ 
 
Especialista de salud de referencia: ____________________________________ 
Довідковий спеціаліст із охорони здоров’я: ___________________________ 
 
Operador social y de salud: __________________________________________ 
Соціальний та медичний оператор: __________________________________ 
 
Operador de provincia: _____________________________________________ 
Оператор провінції: _______________________________________________ 
 
El Director: _______________________________________________________ 
Директор: ________________________________________________________ 
 
Padres: ___________________________________________________________ 
Батьки: __________________________________________________________ 
 
 
Compuestos ______________________________________________________ 
Складено ________________________________________________________ 
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ДОДАТОК Д 
 

Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ. Школа Чессінгтон. 

Лондон, Англія 
[69] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department for Education and Skills of Great Britain 

Chessington School 
Garrison Lane, KT9 2JS, London, UK 

tel.: 020 8974 1156 
Email: contactus@chessington.kingston.sch.uk 
site internet http://chessington.kingston.sch.uk 

 
Департамент освіти та навичок Великобританії 

Школа Чессінгтон 
 

INDIVIDUAL EDUCATION PLAN 
(The Education Regulations 529/2008; The Education Regulations 1555/2009;                         
Equity Act 2010; The Education Regulations 1986/2011; Education Act 2013) 

School year 2014-2015 
 

Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ 
(Положення «Про освіту» № 529 від 2008 р.; Положення «Про освіту»  

№ 1555 від 2009 р.; Акт «Про рівність» 2010 р.; Положення «Про освіту»  
№ 1986 від 2011 р.; Акт «Про освіту» 2013 р.) 

Навчальний рік 2014-2015  
 

1. Summary Information 
1. Зведена інформація 

Name of Pupil: 
Ім’я учня: 

Date of birth: 
Дата народження: 

Parents: 
Батьки: 

Current Age: 
Поточний вік: 

IEP Coordinator: 
Координатор індивідуального 

навчального плану: 

Special needs assistant: 
Вчитель підтримки дітей з ОМЗ: 

mailto:contactus@chessington.kingston.sch.uk
http://chessington.kingston.sch.uk/
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Продовж. табл. Д 
 

Other Professionals / Agencies: 
Інші фахівці/агенції: 

Psychologist: 
Психолог: 

Nature of Special Educational Need: 
Характер особливих освітніх потреб: 
 
 
Impact of SEN on Educational Development: 
Вплив особливих освітніх потреб на розвиток освіти: 
 
 
Special Education Provision: 
Організація спеціальної освіти: 
 
 
Other Relevant Summary Information: 
Інша відповідна підсумкова інформація: 
 
 
Date of IEP Planning Meeting: 
Дата засідання по плануванню 

індивідуального навчального 

плану: 
 

Date of Review:  
Дата перегляду: 

Present at Meeting: 
Присутні на засіданні: 
 
 

2. Assessment of Educational Performance 
2. Оцінка навчальної діяльності 

Formal Assessment 
Формальна оцінка 

Date 
Дата 

Name of Test 
Назва тесту 

Administered by 
Ким адмініструється 

Outcome 
Результат 

    
    
    
    
Informal Assessment (information gathered from pupil, parents, class teacher, 
resource teacher, special needs assistant, etc) 
Неформальна оцінка (інформація, зібрана від учня, батьків, класного 

керівника, ресурсного викладача, помічника з особливих потреб тощо) 
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Продовж. табл. Д 
 

Literacy 
Грамотність 

 

Numeracy 
Здібність до 

кількісного мислення 

 

Communication 
Комунікація 

 

Social Skills 
Соціальні навички 

 

Life Skills 
Життєві навички  

 

Other 
Інше 

 

3. Abilities and Learning Needs 
3. Здібності та потреби в навчанні 

Summary of Abilities and Learning Needs 
Підсумок здібностей та потреб у навчанні 

Summary of Abilities, Skills, Talents and Interests 
Підсумок здібностей, навичок, талантів та інтересів 

 
 
 
 

Summary of Learning Needs 
Підсумок потреб у навчанні 

Social Skills 
Соціальні 

навички 

 

Life Skills 
Життєві 

навички 

 

Literacy 
Грамотність 

 

Numeracy 
Здібність до 

кількісного 

мислення 

 

Communication  
Комунікація 

 

Other 
Інше 
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Продовж. табл. Д 
 

 
4. Targets 

4. Цілі 
Targets (name 
area of need) 
Цілі (назва 

сфери за 

необхідності) 

Personnel/ 
Location 

Персонал/ 

Локація 

Start 
Date 
Дата 

початку  

Review  
Date 
Дата 

огляду 

Comment/  
 Outcome 

Коментар / 
Результат 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
5. Strategies 
5. Стратегії 

Strategies 
Стратегії 

Personnel/ 
Location 

Персонал/ 

Локація 

Resources/ Materials 
Ресурси/ Матеріали 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Date _______________________________________________________________ 
Дата _______________________________________________________________ 

Priority Learning Needs 
Пріоритетні потреби в навчанні 

Area of Need 
Сфера потреби 

Description of Need 
Дескрипція потреби 
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ДОДАТОК Е 
 
Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ. Середня школа першого 

ступеню «Роккасекка дель Вольші». Сонніно, Італія 
[184] 

 
 

 
 

Ministero dell’ Istruzione,Università e Ricerca dell’Italia 
Istituto Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI” 

Scuola secondaria di primo grado “Roccasecca dei Volsci” 
Via Selvotta, snc – 04010 Sonnino (LT), Italia 

Tel e Fax: 0773/908816 Cod. Mecc. Itic80100I CF 91067-6-599 
e-mail: Itic80100I@istruzione.it; Itic80100I@pec.istruzione.it 

Sito: https://icsonnino.edu.it 
 
 

Міністерство освіти, університету та досліджень Італії 
Всеохоплюючий інститут «Леонардо до Вінчі» 

Середня школа першого ступеню «Роккасекка дель Вольші» 
 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(L. 53/2003; D.M. 37/2012) 
Anno scolastico 2014-2015 

 
Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ 

(Закон № 53 від 22 грудня 2003 р.; Декрет Міністерства № 37  
від 27 грудня 2012 р.) 

Навчальний рік 2014-2015 
 
Alunno (Учень) __________________________________________________ 
Classe (Клас) ____________________________________________________ 
Coordinatore di Classe (Координатор класу) ___________________________ 

mailto:Itic80100I@istruzione.it
mailto:Itic80100I@pec.istruzione.it
https://icsonnino.edu.it/
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ELEMENTI CONOSCITIVI DELL’ALUNNO 
Елементи знань учня 

Nome _____________________________________________________________ 
Ім’я ______________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________________ sesso __________ 
Місце і дата народження _____________________________ стать __________ 
Nazionalità ________________________________________________________ 
Національність ____________________________________________________ 
 
Residenza _________________________________________________________ 
Фактичне місце проживання _________________________________________ 
 
Domicilio _________________________________________________________ 
Юридична адреса __________________________________________________ 
 
Riconoscimento di Bisogni Educativi Speciali da parte del Consiglio di Classe in 
data _____________________________________________________________ 
Визнання спеціальних освітніх потреб класовою радою _________________ 

 
TIPOLOGIA di situazione di Bisogno Educativo Speciale 

situazioni in cui la proposta educativa scolastica quotidiana, “standard” – pur 
considerando una fisiologica fascia di variabilità individuale – non consente allo 
studente un apprendimento e uno sviluppo efficace, a causa delle difficoltà dovute 
a situazioni di varia natura: 

ТИПИ ситуацій освіти дітей з ОМЗ 
ситуації, в яких пропозиція щоденної шкільної освіти, «стандарт» – навіть 

враховуючи фізіологічний діапазон індивідуальної мінливості – не дозволяє 

дитині з ОМЗ ефективного навчання і розвитку, через труднощі, зумовлені 

різними ситуаціями: 
 

 Svantaggio linguistico 
 Лінгвістичні недоліки 
 Svantaggio socio-economico-culturale  
 Соціо-економічно-культурні недоліки 

(Preso/a in carico dai servizi sociali)     □ SI   □ NO  
(Взяв на себе відповідальність за соціальні послуги)  □ ТАК  □ НІ  

 Difficoltà generiche di apprendimento (capacità cognitive ai limiti della 
norma) 

 Загальні труднощі навчання (когнітивні навички в межах норми) 
 Patologie/disturbi diagnosticati da uno specialista clinico (ADHD/DOP 

(Deficit di attenzione e iperattività e/ o Disturbo oppositivo-provocatorio) 
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 Захворювання/ порушення, діагностовані клінічним фахівцем 

(РДУГ/ДОР (розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та/ або опозиційний 

викликаючий розлад) 
 
All’individuazione della situazione di Bisogno Educativo Speciale hanno 

concorso: 
При визначенні ситуації особливої освітньої потреби вони сприяли: 
 

 Segnalazione da professionisti dell’ambito clinico-sanitario 
 Звітність професіоналів у сфері медичної охорони здоров'я 

 
Certificazione/ Relazione redatta da in data _____________________________ 
Сертифікація/ звіт, підготовлений за датою __________________________ 

e depositata agli atti della scuola. 
і зберігається в шкільних записах. 
 

 Segnalazione altri servizi 
 Повідомлення про інші послуги  

Relazione redatta da il ______________________________________________ 
Звіт, підготовлений ________________________________________________ 

e depositata agli atti della scuola. 
і зберігається в шкільних записах. 
 

 Osservazioni da parte del Consiglio di Classe  
 Коментарі від Ради класів 

 
Verbale del Consiglio di Classe n. _____ del ____________________________ 
Протокол класової ради № ____від __________________________________ 
Incontro di team del ________________________________________________ 
Зустріч команди з ________________________________________________ 
 

 Informazioni da parte della famiglia 
 Інформація від сім’ї 

 
Colloquio in data ____________con __________________________________ 
Інтерв’ю за датою ___________з ___________________________________ 
 

 Altro (specificare) 
 Інше (вкажіть) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANALISI DEL BISOGNO E DELLE RISORSE PERSONALI E 
AMBIENTALI 

Аналіз потреб особисто-екологічних ресурсів 
 

 AREA FUNZIONALE 
ФУНКЦІОНАЛЬНА ГАЛУЗЬ  

 Deficit motori (se presenti quali:) 
Моторні дефіцити (якщо такі присутні) 0/1/2/3 

 Deficit sensoriali (se presenti quali:) 
Сенсорні дефіцити (якщо такі є) 0/1/2/3 

 Condizioni fisiche difficili (ospedalizzazioni, malattie acute o croniche) 
Важкі фізичні умови (госпіталізація, гострі або хронічні 

захворювання) 
0/1/2/3 

 AREA CORPOREA 
ОБЛАСТЬ ТІЛА 0/1/2/3 

 Mancanza di autonomia e nell’uso del proprio corpo 
Відсутність автономії та використання свого тіла 0/1/2/3 

 Difficoltà nell’uso di oggetti personali e del materiale scolastico 
Труднощі у використанні особистих речей та шкільного приладдя 0/1/2/3 

 Altro 
Інше 0/1/2/3 

 AREA COGNITIVA 
КОГНІТИВНА ГАЛУЗЬ 

Inquesta aerea sono evidenziate le abilità e le capacità in relazione ai 
diversi ambiti di apprendimento. Indicare il livello di presenza delle 
seguenti abilità/capacità. 
Перш за все, виділяються навички та вміння, пов’язані з різними 

навчальними середовищами. Вкажіть рівень присутності таких 

навичок/ здібностей. 

 

 Lettura e comprensione di un testo scritto 
Читання та розуміння письмового тексту 0/1/2/3 

 Comunicazione scritta 
Письмове спілкування 0/1/2/3 

 Comprensione di comunicazioni verbali 
Розуміння вербальних комунікацій 0/1/2/3 

 Espressione orale 
Усна експресія 0/1/2/3 

 Problem solving 
Вирішення проблем 0/1/2/3 
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Продовж. табл. Е 
 

 Abilità logico/ matematiche 
Логіко-математичні навички 0/1/2/3 

 Capacità dimantenere l’attenzione durante le spiegazioni 
Можливість зберігати увагу під час пояснення 0/1/2/3 

 Capacità di concentrazione durante le fasi di lavoro 
Концентраційна здатність у фазах роботи 0/1/2/3 

 Capacità di memorizzazione 
Акумулятивна здатність 0/1/2/3 

 Capacità di applicare le conoscenze 
Здатність застосовувати знання 0/1/2/3 

 Comprende le consegne proposte 
Розуміє запропоновані завдання 0/1/2/3 

 Interviene in modo pertinente 
Бере участь відповідним способом 0/1/2/3 

 Sa esporre argomenti di studio 
Знає, як розкрити тему дослідження 0/1/2/3 

 Altro 
Інше 0/1/2/3 

 AREA RELAZIONALE 
РЕЛЯЦІЙНА ГАЛУЗЬ  

 Manifesta timidezza 
Проявляє сором’язливість 3 

 Sa relazionarsi con i compagni 
Знає, як ставитися до своїх товаришів 3 

 Sarelazionarsi con gli adulti 
Перебування з дорослими 3 

 Sa lavorare in gruppo 
Знає, як працювати в групі 3 

 E’ capace di controllare le emozioni 
Здатний контролювати емоції 3 

 Partecipa alleattività scolastiche 
Участь у шкільних заходах 3 

 Partecipa alleattività di gioco/ ricreative 
Участь в ігрових/ розважальних заходах 3 

 Rispetta le regole della classe 
Дотримується правил класу 3 

 Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.) 
Порушує проведення уроків (відволікає товаришів, і т.д.) 3 
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Продовж. табл. Е 
 

 Ha rispetto degli ambienti scolastici 
Поважає шкільне середовище 3 

 Presta attenzione ai richiami dell’insegnante/ educatore 
Звертає увагу на заклики вчителя/ вихователя 3 

 AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI 
СФЕРА ОСОБИСТОЇ АВТОНОМІЇ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ  

 E’ consapevole delle proprie capacità 
Усвідомлює свої здібності 3 

 Ha stima di sè 
Має самооцінку 3 

 Sa esprimere bisogni 
Може виражати потреби 3 

 Svolge regolarmente i compiti 
Регулярно виконує свої обов’язки 3 

 Esegue le consegne che gli vengono proposte in classe 
Виконує завдання, які пропонуються йому в класі 3 

 Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 
Виявляє труднощі всидіти на своєму місці 3 

 Ha cura del proprio materiale 
Дбає про власний матеріал 3 

 Ha cura di sè 
Піклується про себе 3 

 
LEGENDA 
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità. 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o 
occasionali. 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o 
reiterate. 
3 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità elevate. 
СПЕЦИФІКАЦІЯ 
0 Елемент, описаний критерієм, не виділяє окремих проблем. 
1 Елемент, описаний критерієм, висвітлює незначні або випадкові проблеми. 
2 Елемент, описаний критерієм, висвітлює відповідні або повторювані 

проблеми. 
3 Елемент, описаний критерієм, підкреслює високі проблеми. 
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OSSERVAZIONE DI ULTERIORI ASPETTI SIGNIIFCATIVI 
Спостереження за додатковими важливими аспектами 

 

Ambito di osservazione 
Обсяг спостереження 

Non 
adeguat

a 
Недост

атньо 

Poco 
adeguata 
Не дуже 

адекват

но 

Adeguat
a 

Адекват

но 

Molto 
adeguata 

Дуже 

адекватн

о 
Partecipazione al dialogo educativo 
Участь в освітньому діалозі     

Consapevolezza delle proprie 
difficoltà  
Усвідомлення власних труднощів 

    

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 
Усвідомлення своїх сильних сторін 

    

Regolarità frequenza scolastica 
Регулярне відвідування школи     

Accettazione e rispetto delle regole 
Прийняття і дотримання правил     

Rispetto degli impegni  
Повага до зобов’зань     

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 
Свідоме прийняття 

компенсаторних засобів і 

диспансерних заходів 

    

Autonomia nel lavoro  
Автономія в роботі     

Utilizza strumenti compensativi 
(computer, software didattici, 
formulari) 
Використання компенсаційних 

інструментів (комп’ютери, 

навчальні програми, форми) 

 SI 
 ТАК 

 NO 
 НІ 
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Usa strategie di memorizzazione 
(immagini, mappe, colori, 
riquadrature)  
Використання стратегій 
запам’ятовування (зображення, 

карти, кольори, квадрати) 

 SI 
 ТАК 

 NO 
 НІ 

Altro  
Інше 

INFORMAZIONI GENERALI AGGIUNTIVE 
Додаткова загальна інформація  

 
Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, 
richieste 
Інтереси, труднощі, заходи, в яких дитина з ОМЗ відчуває себе здатною, з 

сильними сторонами, очікуваннями, вимогами 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
ABILITA’ DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Здібності в конкретних дисциплінах 
 

 
Indicare eventuali punti di forza e le maggiori criticità nelle varie discipline 

Вказати, які сильні і більш принципово важливих питань у різних дисциплінах 
 
Italiano  
Італійська мова 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Storia  
Історія 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Geografia  
Географія 
 
_________________________________________________________________ 
 
Inglese  
Англійська мова 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Francese  
Французька мова 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Matematica  
Математика 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Scienze  
Точні наука 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Tecnologia  
Технологія 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Arte  
Мистецтво 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Musica  
Музика 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Scienze Motorie  
Рухові науки 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Religione  
Релігія 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI ED 
EDUCATIVI  

Програмування дидактичних та навчальних інтервенцій 
 

In considerazione delle specificità personali individuate si propongono i seguenti 
interventi didattici ed educativi volti a potenziare l’autonomia nello studio, a 

migliorare le competenze dell’allievo/a e a facilitare il percorso scolastico. 
Враховуючи виявлені особистісні особливості, пропонуються такі навчальні 

та освітні заходи, спрямовані на підвищення автономії у навчанні, 

підвищення навичок учнів та полегшення навчання. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 
(eliminare le voci che non interessano e aggiungere eventuali altre voce ritenute 

più adeguate) 
Інклюзивні освітні стратегії 

(видаліть елементи, які не цікавлять, та додайте інші елементи, які 

вважають більш доречними) 
 
Prediligere attività di apprendimento cooperativo in classe o in gruppo 
Віддавати перевагу спільній навчальній діяльності в класі або в групах 
Promuovere attività di tutoring, in coppia o in gruppo 
Сприяти навчальній діяльності парами або групами 
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale 
Віддавати перевагу експериментальному та лабораторному навчанню 
Svolgere una lezione introducendo pochi concetti per volta, seguiti da esempi 
pratici (esercizi alla lavagna, visione di foto, filmati) 
Проводити урок, запроваджуючи кілька концепцій одночасно, та 

використовуючи практичні приклади (вправи на дошці, перегляд 

фотографій, відео) 
La gratificazione e l’incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e agli 

impegni devono essere preponderanti al castigo e alle frustrazioni di fronte agli 
insuccessi 
Вдячність та заохочення перед успіхом, зусиллями та зобов’язаннями мають 

бути панівними, ніж покарання та розчарувань перед невдачами 
Sollecitazione delle conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e 
riepilogo dei punti salienti alla fine della lezione 
Залучення попередніх знань для впровадження нових тем і підсумків 

основних тем у кінці уроку 
Riproposizione e riproduzione degli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi 
differenti con uso di mediatori didattici quali: immagini, disegni, fotografia, 
computer, riepiloghi orali 
Відтворення та відображення однакових понять за допомогою різних 

методів і мов з використанням освітніх медіаторів, таких як: зображення, 

малюнки, фотографія, комп’ютери, усні резюме 
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Utilizzare organizzatori grafici della conoscenza: schemi, mappe concettuali, 
mappe mentali, tabelle 
Використання графічних організаторів знань: діаграм, концептуальних карт, 

карт пам’яті, таблиць 
Non enfatizzazione degli errori ripetuti anche se segnalati 
Не робити акцент на повторюваних помилках, навіть якщо повідомляється 
Formulare richieste specifiche, domande univoche e lineari 
Сформулювати конкретні, лише зазначити їх 
Fornire indicazioni chiare sulle procedure da seguire, anche con una scaletta dei 
punti da svolgere 
Надавати чіткі вказівки щодо процедур, яких необхідно дотримуватися, 

навіть з переліком пунктів, які необхідно розробляти 
Utilizzare vari tipi di adattamenti dei testi di studio: riduzione, semplificazione, 
arricchimento, facilitazioni, ecc. 
Використовувати різні типи адаптацій навчальних текстів: скорочення, 

спрощення, збагачення, імітація тощо 
Inserire domande durante la lettura del testo per sollecitarne la elaborazione 
Ставити запитання під час читання тексту з метою прискорення обробки 
Proporre attività di rinforzo delle abilità sociali 
Запропонувати заходи для зміцнення соціальних навичок 
Utilizzo di tempi più lunghi  per l’esecuzione dei lavori e/o riduzione 

delleconsegne senza modificare gli obiettivi) 
Використовувати більш тривалий час для виконання робіт та/ або 

скорочення завдань без зміни цілей) 
Dispensa dall’acquisizione dei quattro caratteri di scrittura soprattutto nelle prime 

fasi dell’apprendimento (corsivo, maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e 
minuscolo) 
Відмовити використання чотирьох видів письма, особливо на ранніх стадіях 

навчання (курсив, великі та малі літери, надруковані великі та малі літери) 
Rendere l’alunno partecipe del percorso didattico da compiere 
Зробити учня з ОМЗ учасником навчального процесу, якого слід 

дотримуватися 
Rendere l’alunno consapevole del proprio modo di apprendere 
Навчити учня з ОМЗ усвідомлювати власний спосіб навчання 
Sviluppare processi di autovalutazione dei risultati conseguiti nelle attività svolte 
Розробити процеси самооцінки результатів, досягнутих у виконаній 

діяльності 
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STRUMENTI COMPENSATIVI 
(Mettere una X sugli strumenti utilizzati) 

Компенсаторні інструменти 
(Поставити X на використаних інструментах) 

 
Schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici, formulari 
Схеми, концептуальні карти, таблиці, графіки, форми 

 

Calcolatrice/ computer con foglio di calcolo 
Калькулятор/ комп’ютер з електронною таблицею 

 

Il computer con la videoscrittura ed il correttore ortografico 
Комп’ютер з текстовим процесором і перевіркою орфографії 

 

Altri strumenti compensativi utilizzati. Specificare: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Використовуються інші компенсаторні інструменти. Вкажіть: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
MISURE DISPENSATIVE 

(Mettere una X sulle misure adottate) 
Відповідні заходи 

(Поставити X на вжитих заходах) 
 
Dispensa dalle attività che possono comportare una eccessiva difficoltà, quali: 
Відхилятися від діяльності, яка може призвести до надмірної складності, 

наприклад: 
□ scrivere appunti 
□ писати нотатки 
 
□ copiare dalla lavagna 
□ копіювати з дошки 
□ tempi standard di esecuzione dei compiti  
□ стандартний час для виконання завдань 
 
□ studio mnemonico delle discipline 
□ мнемонічне вивчення дисциплін 
 
□ eccessivo carico di compiti 
□ надмірне навантаження на завдання 
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 altro 
□ інше 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Цілі, яких необхідно досягти в різних дисциплінах 
 
Si fa riferimento ai piani di lavoro di ogni singola disciplina nei quali ciascun 
docente ha esplicitato quali saranno gli obiettivi essenziali che l’alunno/a dovrà 

raggiungere. 
Згадується про плани роботи кожної окремої дисципліни, в якій кожен 

вчитель пояснює, якими будуть основні цілі, яких повинен досягти учень з 

ОМЗ. 
 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA 
(eliminare le voci che non interessano e aggiungere eventuali altre voce ritenute 

più adeguate) 
Критерії та методи верифікації 

(видаліть елементи, які не цікавлять, та додайте інші елементи, які 

вважаються більш доречними) 
 
Assegnazione di compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi 
Призначення чітких завдань з метою перевірки 

Facilitazione della decodifica dei testo scritto 
Спрощення декодування письмового тексту 

Gestione dei tempi nelle verifiche orali anche con predisposizione di domande guida 
Управління часом в усних аудитах також з підготовкою керівних питань 
Tempi più lunghi per l'esecuzione delle verifiche 
Більш тривалий час для виконання перевірок 
Compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 
Компенсація усними тестами письмових завдань не вважається адекватною 
Organizzazione di prove scritte suddivise in più quesiti 
Організація письмових тестів розділена на кілька питань 
Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe concettuali, mentali, 
schemi, tabelle) 
Використання освітніх медіаторів під час письмових і усних тестів 

(концептуальні карти, ментальні карти, схеми, таблиці) 
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Uso di strumenti compensativi, tecnologici e informatici 
Використання компенсаторних, технологічних та інформаційних засобів 
Prove con vari tipi di adattamento (riduzione, semplificazione, facilitazione, 
arricchimento) 
Випробування з різними типами адаптації (скорочення, спрощення, 

спрощення, збагачення) 

Prove di verifica scritta personalizzate con numero minore di richieste,domande a 
risposte chiuse,variante vero/ falso,griglie con matrici da completare, attività di 
riordino 
Індивідуальні письмові перевірочні тести з меншою кількістю запитів, 

питаннями із закритими відповідями, істинним/ помилковим варіантом, 

сітками з матрицями для завершення 
Ridurre il numero delle domande e/o esercizi nelle verifiche scritte o la lunghezza del 
testo di comprensione. In alternativa garantire tempi più lunghi 
Зменшити кількість запитань та/ або вправ у письмових тестах або довжину 

тексту для розуміння, зокрема, гарантувати довший час на виконання 
Effettuare verifiche e interrogazioni programmate, indicando il giorno in cui 
saranno svolti e anticipando gli argomenti delle prove, in modo da consentire 
un’adeguata preparazione 
Здійснювати планові перевірки та запити, вказуючи день, у який вони будуть 

проходити, і передбачаючи теми тестів, щоб забезпечити адекватну 

підготовку 

Altro 
Інше 
 
  

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
(eliminare le voci che non interessano e aggiungere eventuali altre voce ritenute 

più adeguate) 
Методи оцінювання 

(видаліть елементи, які не цікавлять, та додайте інші елементи, які 

вважають більш доречними) 
 
Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo (eventualmente 
documentato da diagnosi) 
Розглядати характеристики труднощів та/ або розладів (можливо, 

задокументовано діагнозом) 
Valutare i contenuti e le competenze e meno la forma di un testo scritto 
Оцінювати зміст і навички, а не форму письмового тексту 
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Valutare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento con 
eventuali elaborazioni personali, piuttosto che la correttezza formale 
Оцінювати знання та навички аналізу, синтезу та зв’язку з будь-якими 

особистими розробками, а не формальною коректністю 
Tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti 
Враховувати відправну точку та досягнуті результати 
Premiare i progressi e gli sforzi 
Винагороджувати успіхи і зусилля 
Valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione 
Оцінювати роботу, виконану групами та у співпраці 
Altro 
Інше 
 
 

 
PATTO CON LA FAMIGLIA 

Договір з сім’єю  
 

Si concordano: 
Погоджуємося: 
□ il sostegno motivazionale: i genitori si impegnano a guidare il figlio 

nell’accettazione consapevole delle sue difficoltà; nella valorizzazione delle 
competenze possedute; nel conseguimento di un sempre maggiore grado di 
autonomia 
□ мотиваційна підтримка: батьки зобов’язуються керувати своєю дитиною у 

свідомому прийнятті його труднощів; у підвищенні навичок володіння; у 

досягненні все більшого ступеня автономії 
□ i compiti a casa (quantità, qualità richiesta, ecc.) 
□ домашнє завдання (кількість, необхідна якість тощо) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
□ le modalità di aiuto (chi, come, per quanto tempo, per quali attività) 
□ як допомомагати (хто, як, як довго, для якої діяльності) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
□ gli strumenti compensativi da utilizzare a casa (uso del PC, libri digitali, tabelle) 
□ компенсаторні інструменти для використання вдома (використання ПК, 

цифрові книги, таблиці) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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□ eventuali misure dispensative 
□ можливі диспансерні заходи 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
□ le interrogazioni (modalità e contenuti) 
□ запити (методи та зміст) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE 
lo/noi sottoscritti/a/o genitore/i, firmando il presente piano didattico 
personalizzato dichiaro/iamo: 
 di essere a conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali 

effettuati in questa scuola art. 13 D.L.vo 196/2003; 
  di autorizzare il trattamento dei dati sensibili; 
 che la nostra/mia firma ed ogni nostra/mia decisione relativa al presente piano 

è disposta in conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità 
genitoriale. 

Декларація 
Я/ ми, нижчепідписані/ батько/батьки, підписавши цей персоналізований 

навчальний план, заявляю: 
• є в курсі інформації щодо обробки персональних даних, зроблених у цій 

школі згідно зі ст. 13 Законодавчого указу № 196/2003; 
• дозволяю обробку конфіденційних даних; 
• наш/ мій підпис і всі наші/ мої рішення, що стосуються цього плану, 

підготовлені відповідно до чинних положень про батьківську 

відповідальність. 
 
Data di approvazione del Consiglio di сlasse______________________________ 
Дата затвердження Радою класу______________________________________ 

Firme di sottoscrizione________________ 
Підпис батьків-підписників___________ 

Docenti del Consiglio di classe (вчителі Ради класу) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 IL Dirigente Scolastico (Dott. Girolamo Pace) (завуч/ директор шкільного 

закладу)___________________________________________________________ 
I genitori 
(Батьки)___________________________________________________________ 
Saronno, lì (Саронно печатка)_________________________________________ 



96 
 

ДОДАТОК Ж 
 

Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ. Коледж Кардинала 
Спіноли. Мадрид, Іспанія 

[81] 
 

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

Colegio Cardenal Spínola 
c/ Cardenal Marcelo Spínola, 34, 28016 Madrid, España 

Tfno.: 91 302 20 40; Fax: 91 766 13 95 
E-mail nombre.apellido@colegiospinola.org 

Sitio www.colegiospinola.or 
 

Міністерство освіти, культури і спорту Іспанії 
Коледж Кардинала Спіноли 

 
PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO 

(Documento confidencial sujeto al secreto profesional) 
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, Ley Orgánica e 8/2013, de 9 de diciembre) 

Año escolar 2014-2015 
 

Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ 
(Конфіденційний документ, пов’язаний з професійною таємницею) 

(Органічні закони № 2/2006 від 3 травня 2006 р., № 8/2013  
від 9 грудня 2013 р.) 

Навчальний рік 2014-2015 
 

INSTITUCION ESCOLAR (навчальний заклад) _________________________ 
ASIENTO ASISTIDO (офіційна адреса будови) _________________________ 
AÑO ESCOLAR (навчальний рік) ____________________________________ 
СLASE ASISTIDA (відвідуваний клас) ________________________________ 
APELLIDOS (прізвище) ____________________________________________ 
NOMBRE (ім’я) ___________________________________________________ 
LUGAR DE NACIMIENTO (по батькові) ______________________________ 
PROVINCIA (провінція) ____________________________________________ 
FECHA NACIMIENTO (дата народження) _____________________________ 
RESIDENCIA (місце проживання) ____________________________________ 
 

mailto:nombre.apellido@colegiospinola.org
http://www.colegiospinola.or/
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Presentación de la clase (Презентація класу) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Descripción del alumno (Опис учня) 
Observaciones iniciales (Descripción del contexto infantil, familiar, escolar y no 
escolar) 
Початкові спостереження (опис дитини, сімейного, шкільного та 

позашкільного контексту) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Habilidades básicas en relación con las diversas áreas (autonomía, atención, 
memoria, aprendizaje, socialización) 
Базові навички щодо різних сфер (автономія, увага, пам’ять, навчання, 

соціалізація) 
AUTONOMÍA (автономія, незалежність) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE (комунікація й мова) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
SENSO-MOTÓRIO (сенсомоторні навички) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
NEUROPSICOLÓGICO (нейропсихологічні навички) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
COGNITIVÓ (когнітивні навички) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
SOCIALIZACIÓN (соціалізація) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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AFECTIVO RELACIONAL (афективні прояви поведінки) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Recursos humanos para apoyar el proceso de integración, además de los 
maestros disciplinarios asignados a la clase 
(1. Людські ресурси для підтримки процесу інтеграції, крім вчителів-
предметників, призначених для класу) 
 
 • Profesor especialista de apoyo n.    Horas semanales ____________ 
 Спеціалізований вчитель підтримки  годин на тиждень __________ 

 
 • Operador de asistencia educativa n.   Horas semanales ____________ 
 Оператор освітньої підтримки   годин на тиждень __________ 
  

Horario del horario semanal de la clase con indicación de las disciplinas (áreas 
disciplinarias o sectores de actividad). Indique la presencia del maestro 
especializado de apoyo y del operador de asistencia educativa.  
(Графік щотижневого розкладу заняття з зазначенням дисциплін 

(дисциплінарні напрямки або сектори діяльності). Вкажіть присутність 

спеціалізованого вчителя підтримки та оператора освітньої допомоги.) 
 
Horas 
(Час) 

Lunes 
(Понеділок) 

Martes 
(Вівторок) 

Miércoles 
(Середа) 

Jueves 
(Четвер) 

Viernes 
(П’ятниця) 

Sábado 
(Субота) 

       
       
       
       
       
       
       

 
 
Actividades planificadas para la clase que involucran al estudiante en una 
situación de discapacidad 
Заходи, заплановані на заняття з участю учня з ОМЗ 
 Actividades de recuperación, consolidación o fortalecimiento.  
 Відновлення, консолідація або посилення діяльності 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Actividades de laboratorio 
 Лабораторна діяльність 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Actividades de clase abierta 
 Відкриті заняття в класі 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Actividades al aire libre 
 Позакласні заняття 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Visitas guiadas 
 Екскурсії 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Viajes educativos 
 Навчальні поїздки 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

El proyecto 
La programación educativa individualizada incluye 

(adjunto al siguiente PEI se encuentran los documentos relacionados con la 
planificación detallada de las disciplinas individuales, áreas disciplinarias, 

campos de experiencia) 
Проект 

Програма індивідуальної підготовки передбачає, 
(додається до наступного ІНП і включає документи, що стосуються 

детального планування окремих дисциплін, предметних областей, областей 

досвіду) 
A) el logro de al menos los objetivos mínimos establecidos para la clase en 
todas las disciplinas (áreas temáticas, campos de experiencia) 
А) досягнення щонайменше мінімальних цілей, встановлених для класу з усіх 

дисциплін (предметні галузей, сфер досвіду) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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B) el logro de los objetivos mínimos establecidos para la clase solo en las 
siguientes disciplinas (áreas temáticas, campos de experiencia) 
В) досягнення мінімальних цілей, встановлених для класу, тільки в таких 
дисциплінах (предметні галузі, сфери досвіду) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
C) un horario diferenciado en términos de tiempo y contenido para las 
siguientes disciplinas (áreas temáticas, campos de experiencia) 
С) графік, диференційований за часом і змістом для таких дисциплін 

(предметні галузі, сфери досвіду) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
D) una planificación diferenciada para las siguientes disciplinas (áreas 
temáticas, campos de experiencia) no incluidas en el plan de estudios de la clase 
D) диференційоване програмування для таких дисциплін (предметні 

галузі, сфери досвіду), не вміщених у класну програму 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
E) la exclusión de la frecuencia de las siguientes disciplinas (áreas temáticas, 
campos de experiencia) 
Е) екслюзія частоти таких дисциплін (предметні галузі, сфери досвіду) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
OBJETIVOS GENERALES (Загальні цілі:) 
Objetivos educativos (Освітні цілі): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Objetivos de aprendizaje (Дидактичні цілі): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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1. La verificación de este Plan de Educación Individualizado 
El siguiente Plan Educativo será sometido a la verificación y la consiguiente 
redefinición de los objetivos programados en cualquier momento, la clase de 
consejo, a propuesta de cualquiera de sus componentes, se considera necesario.  
La verificación de los resultados alcanzados y la consistencia de las decisiones se 
hace de la manera ordinaria en relación con las inspecciones periódicas. 
1. Перевірка наявного індивідуалізованого навчального плану 
Подальший навчальний план буде підлягати перевірці і відповідно 

перевизначення запланованих цілей, у будь-який час Радою класу, за 

пропозицію будь-якого з її членів, що вважає це необхідним. 
Перевірка досягнутих результатів та послідовності прийнятих рішень 

зазвичай відбувається відповідно до періодичності перевірок. 
 

FECHAS DE 
VERIFICACIONE
S (дата перевірки) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS DECISIONES 
TOMADAS 

(коротка дескрипція виконаних рішень) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Relaciones con los padres (Відносини з батьками) 
 • formas de participación y colaboración previstas (describir) 
 Передбачені форми участі та співпраці (описати) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Otras anotaciones (Інші примітки) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ÁREA DISCIPLINARIA O DE MATERIA: (repita para cada disciplina) 
Предметна галузь чи тема: (Повтор для кожної дисципліни) 

 objetivos (мета): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 сontenido (зміст): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 metodología (методологія):  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 medios/ instrumentos (засоби): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

verificacione (методи оцінювання, перевірки): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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INFORME FINAL 
(Resumen del trabajo realizado. Métodos de recursos objetivos – verificaciones – 

Desarrollo psico-afectivo y social Niveles de competencia alcanzados) 
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ 

(Резюме про виконану роботу. Методи об’єктивних ресурсів – перевірки – 
Психо-афективний та соціальний розвиток. Рівні досягнутих компетенцій) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Fecha de aprobación del PEI (Дата заповнення ІНП) _____________________ 
Firma del director de la escuela (Підпис директора коли) __________________ 
Firmas de los miembros del Consejo de Clase (Підписи членів Ради класів) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Firmas de operadores locales de empresas de salud (Підписи місцевих органів 

охорони здоров’я) __________________________________________________ 
Firmas de los padres (Підписи батьків) _________________________________ 
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ДОДАТОК И 
 

Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ. Коледж Жана Жіоно. 

Марсель, Франція 
[82] 

 
 

 
 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse de France 
Collège Jean Giono 

Boulevard Thermidor, 13, 13013 Marseille, France  
Tél.: 04 91 12 22 80, Faxer: 04 91 06 30 96 

Adresser un courriel: ce.0132314v@ac-aix-marseille.fr  
Site http://www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr 

 
Міністерство національної освіти та молоді Франції 

Коледж Жана Жіоно 
 
 

PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION 
Document de mise en œuvre – Second degree 
Індивідуальний навчальний план дітей з ОМЗ 

Документ для реалізації – другий ступінь 
 
En application de l’arrêté du 6 février 2015 relatif au PPS  
Vu la circulaire ____________________________________________________ 
У застосуванні Наказу від 6 лютого 2015 р. щодо ІНП  
Дивитися Циркуляр _________________________________________________ 

 
ANNEE SCOLAIRE: 2014-2015 

 

mailto:ce.0132314v@ac-aix-marseille.fr
http://www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr/
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Renseignements administratifs (адміністративна інформація) 
Nom (ім’я): ___________________________________________________ 
Prénom (прізвище): ____________________________________________ 
Établissement scolaire (шкільний заклад): ___________________________ 
Établissement ou service médico-social (медико-соціальна установа чи 

служба): ______________________________________________________ 
Scolarisation actuelle (поточне навчання в школі): 
________________________________________________________________ 
 

Cycle 3 (цикл 3) Cycle 4 (цикл 4) Lycée (ліцей) 
 
Emploi du temps de l’élève, prenant en compte les éléments du 

projet personnalisé de scolarisation: 
 Articulation entre les temps d’enseignement, les temps périscolaires et 

les interventions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et 
paramédicales (cf. PPS point 2); 

 Répartition entre les différents lieux (établissement scolaire ordinaire, 
établissement et service médico-sociaux, domicile); hachurer ou griser les 
horaires de présence de l’auxiliaire de vie scolaire, le cas échéant 

Розклад учня з урахуванням елементів ІНП: 
- артикуляція між навчальним та позакласним часом, психологічною, 

навчальною, соціальною, медичню та фельдшерською інтервенцією (див. 

п. 2 ІНП); 
- розподіл між різними місцями (звичайна школа, медико-соціальна 

установа чи служба, дім); штриховкою або сірим кольором часи 

відвідування шкільного працівника, за необхідності 
 

Semaine 
тиждень 

Matin 
ранок 

Déjeuner 
сніданок 

Après-midi 
Після обіду 

або полуденку  

Périscolaire 
позааудиторн

о 
Lundi 

понеділок     

Mardi 
вівторок     

Mercredi 
середа     

Jeudi 
четвер     

Vendredi 
п’ятниця     

Samedi 
субота     
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Prescriptions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées: 
 Aide humaine à la scolarisation (cf. PPS point 3: réponse aux besoins):  

Комісія з прав та незалежності людей з інвалідністю: 
1. Підтримка людини в школі (див. п. 3 ІНП: відповідь з потреби): 

l’auxiliaire de vie scolaire (en cohérence avec la notification) 
 AVS-I avec quotité horaire/temps effectif de scolarisation en milieu ordinaire: 

Nombre d’heures : __________________________________________________ 
ou % du temps de scolarisation en milieu ordinaire: _______________________ 

 AVS-M 
• шкільна допомога (відповідно до повідомлення) 

 AVS-I з погодинною ставкою/ фактичний час навчання в звичайних 

умовах: 
Кількість годин: __________________________________________________ 
або % часу навчання в звичайних школах: ____________________________ 

 AVS-M 
 
Préciser la déclinaison des activités principales indiquées sur la notification 

 Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne 
(menu déroulant)  
1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort 

 Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé 
 S’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies 

1.2 Aider aux actes essentiels de la vie 
 Aider à l’habillage et au déshabillage 
 Aider à la toilette et aux soins d’hygiène de façon générale 
 Aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, 
à l’hydratation 

 et à l’élimination 
1.3. Favoriser la mobilité 

 Aider à l’installation matérielle du jeune dans les lieux de vie considérés 
 Permettre et faciliter les déplacements internes et externes du jeune (vers ses 
différents lieux de vie 

 considérés, le cas échéant dans les transports utilisés) ainsi que les transferts 
 
Вкажіть відхилення від основних видів діяльності, зазначених у повідомленні 
1. Супровід молоді в повсякденному житті 
1.1. Забезпечити умови безпеки та комфорту 

 Дотримуватися та передавати сигнали про проблеми зі здоров’ям 
 Забезпечувати дотримання умов безпеки та комфорту 

1.2. На допомогу важливим життєвим актам 
 Допомога в одяганні та роздяганні 
 Допомога в гігієні та загальній гігієні 
 Допомога в їжі. Забезпечувати, якщо необхідно, дотримання  



107 
 

Продовж. табл. И 
 

призначеної дієти, гідратацію 
 та усунення 

1.3. Сприяти мобільності 
 Надавати допомогу у фізичному переміщенні молодої людини у місця, 

що розглядаються 
 Дозволити та полегшити внутрішні та зовнішні переміщення молодої 

людини (у різні місця її життя 
 Допомагати, де це доречно, у транспорті, що використовується) та 

трансфери 
 Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage 

 Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en 
fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences 

 Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour 
l’accès aux activités d’apprentissage, comme pour la structuration dans 

l’espace et dans le temps 
 Faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer 
 Rappeler les règles d’activités dans les lieux de vie considérés 
 Contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le 

professionnel et/ou le jeune adulte majeur par l’identification des 

compétences, des ressources, des difficultés du jeune 
 Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes 
pour favoriser la réalisation de l’activité conduite par le professionnel 

 Assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de notes 
 Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux 
aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou 

de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque la présence 

d’une tierce personne est requise 
 
2. Супровід молоді в доступі до навчальної діяльності 

 Стимулювати сенсорну, рухову та інтелектуальну діяльність 

молоді відповідно до їх інвалідності, можливостей та навичок 
 Використовувати професійно розроблені та адаптовані матеріали 

для доступу до навчальної діяльності, а також для просторової та 

часової структуризації 
 Сприяти самовираженню молоді, допомагати їм спілкуватися 
 Пригадати правила діяльності в розглянутих місцях життя 
 Сприяти адаптації навчальної ситуації у зв’язку з професіоналом 

та / або молодою дорослою людиною шляхом виявлення вмінь, 

ресурсів та труднощів молодої людини 
 Підтримувати молоду людину в розумінні та застосуванні 

інструкцій для сприяння реалізації діяльності, яку проводить  
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Продовж. табл. И 
 

професіонал 
 Допомагати молоді в письмовій діяльності, веденні конспектів 
 Застосовувати інструкції, передбачені положеннями, що 

стосуються коригування умов екзаменів чи змагань та в ситуаціях 

оцінювання, коли необхідна наявність третьої сторони. 
 

 Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle 

 Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance 

du jeune et de 
 Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son 
environnement 

 Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les 
situations de crise, d’isolement ou de conflit 

 Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de 
vie considérés 

3. Супровід молоді у діяльності соціального та реляційного життя 
 Брати участь у здійсненні прийому, сприяючи довірі молодої людини та 
 Сприяти спілкуванню та взаємодії між молодою людиною та її 

оточенням 
 Підвищувати рівень обізнаності про молоду людину до інвалідності та 

запобігати кризовим ситуаціям, ізоляції чи конфліктам 
 Сприяти участі молоді в планових заходах у всіх розглянутих місцях 

життя 
 
Utilisation du matériel pédagogique adapté (cf. PPS point 3: réponse aux 

besoins) (Disciplines, Modalité d’utilisation, logiciels utilisés, objectifs…) 
2. Використання адаптованого навчального матеріалу (див. п. 3 ІНП: 

відповідь на потреби) (Дисципліни, способи використання, використовуване 

програмне забезпечення, завдання ...) 
 

Mise en œuvre des priorités et objectifs (cf. PPS point 2) 
3. Виконання пріоритетів та цілей (див. п. 2 ІНП) 

 
Utilisation de l’informatique (cocher la case si nécessaire): 
4. Використання ІТ (встановіть прапорець при необхідності): 

Ordinateur et Tablette (комп’ютер і планшет)  
Clef USB (USB-флешки)  
Permettre à l’élève d’imprimer ses productions (дозволяти учню 

друкувати свої продукти праці) 
 

Logiciels ou applications spécifiques (ПО або конкретні програми)  
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5. Mise en œuvre des préconisations (cf. PPS point 5) 
Voici une liste de points de difficultés possibles qui peuvent guider vos 
observations et nécessiter des aménagements et adaptations pédagogiques: 

5. Виконання рекомендацій (див. п. 5 ІНП) 
Ось перелік можливих моментів складності, які можуть керувати вашими 

спостереженнями та вимагати освітніх коригувань та адаптацій: 
 
Orientation (орієнтація) Dans le temps (в часі) 

Dans l’espace (в просторі) 
Par rapport à soi, aux autres, aux objets (по відношенню 

до себе, до інших, до предметів) 
Attention (увага)  Maintien de l’attention (утримання уваги) 

Partage de l’attention (ex.: écrire et écouter en même 

temps) (обмін увагою (наприклад, одночасне 

написання та прослуховування)) 
Mémoire (пам’ять) A court terme (короткочастна) 

A moyen terme (середньострокова) 
Se remémorer (пригадування) 

Motricité (моторика) Déplacements intérieur/ extérieur (внутрішні/ зовнішні 
зміни) 
Lenteur psychomotrice (психомоторна повільність) 
Agitation psychomotrice (психомоторне збудження) 
Coordination (координація) 
Contractions/ mouvements involontaires (мимовільні 

скорочення/ рухи) 
Douleurs (страждання) 

Vision (зір)   Perception visuelle (візуальна перцепція) 
Discrimination visuelle (візуальна дискримінація) 
Poursuite oculaire (suivre avec les yeux) (відстеження 

очей (слідкуйте за очима) 
Champ visual (поле зору) 
Vision des couleurs (кольорове бачення) 

Cognition (пізнання) Structuration de la pensée (структурування думки) 
Abstraction (абстракція) 
Copie/ imitation (копіювання/ імітація) 
Organisation et planification (організація та 

планування) 
Gestion du temps (управління часом) 
Flexibilité cognitive (когнітивна гнучкість) 
Résolution de problems (розв’язання проблем) 

Fonctions du langage  
(функції мови) Expression langage oral (clarté et construction) (усне 

вираження мови (чіткість і побудова) 
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Parole (émission, fluidité, rythme, vitesse) (мовлення 

(емісія, плинність, ритм, швидкість) 
Expression langage écrit (експресія письмової мови) 
Expression gestuelle (жестова експресія) 
Communication par pictogrammes (комунікація 

піктограмами) 
Compréhension (розуміння) 
Fonctions sémantiques et symboliques (семантичні та 

символічні функції) 
Structure grammatical (граматична структура) 
Réception langage oral (troubles auditifs) (ресепція 

усного мовлення (порушення слуху) 
Discrimination auditive (дискримінація за ознакою 
слуху) 
Réception langage écrit (troubles visuels) (рецепція 

письмової мови (порушення зору) 
Discrimination visuelle (дискримінація за ознакою 
зору) 

Relations sociales  
(соціальні відносини) Contact visuel (візуальний контакт) 

Contact physique (фізичний контакт) 
Prise de decisions (прийняття рішень) 
Gestion de sa sécurité (управління безпекою) 
Respect des règles de vie (повага до правил життя) 

 
 
En fonction de ces observations, quels sont les aménagements et adaptations 
pédagogique de la scolarité que vous avez mis en place: 
Виходячи з цих спостережень, які корективи та навчальні адаптації в школі 

здійснено: 
 
 
En matière de vie scolaire (у шкільному житті): 
Rendre accessible, expliquer le règlement intérieur de l’établissement, 

des lieux et leur fonctionnement 
Робити доступним, поясніювати правила установи, місця та їх 

функціонування 
Réexpliquer autant que de besoin les fonctions et les rôles des intervenants dans 
l’établissement 
Пояснювати стільки, скільки потрібно, ролі та ролі зацікавлених сторін в 

установі 
Donner des repères dans le déroulement de l’emploi du temps, du cours, éviter les 

‘surprises’ 
Давати вказівки в ході розкладу, курсу, уникати «сюрпризів» 
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Systématiser l’utilisation de l’espace numérique de travail 
Систематизувати використання цифрового робочого простору 
Prendre en compte les contraintes associées (fatigue, lenteur), permettre des temps 
de pauses 
Враховувати супутні обмеження (втома, повільність), допускати перерви 
Mettre en place des modalités de coopération entre élèves et du tutorat 
Запроваджувати методи співпраці учнів та репетиторів 
Anticiper en équipe la gestion des déplacements en cas de contrainte particulière 
Передбачати в команді керівництво поїздками у разі особливих обмежень 
Anticiper en équipe la gestion des comportements difficiles, adopter une attitude 
commune dans les modalités de prise en compte des manifestations 
comportementales 
Передбачати в колективі управління важкою поведінкою, приймати спільне 

ставлення з точки зору врахування поведінкових проявів 
Faciliter l’acquisition d’automatismes 
Сприяти придбанню автоматизмів 
Avoir des attentes accessibles et adaptées à la situation de l’élève (contrat de 

comportement, durée d’attention, exigence scolaire) 
Мати доступні очікування, адаптовані до ситуації учня (контракт на 
поведінку, тривалість уваги, академічні вимоги) 
Aider l’élève à exprimer ses émotions et à les manifester de façon appropriée 
Допомагати учню висловлювати свої емоції та проявляти їх належним чином 
Présenter la situation aux autres élèves en leur expliquant les conséquences du 
trouble 
Презентувати ситуацію іншим учням, пояснивши наслідки порушення 
Veiller à ce que l’élève ait toute sa place dans le groupe classe (vigilance aux 

isolements) 
Переконатися, що учень має повне місце в групі класів (пильність до ізоляції) 
 
 
 
Pour toutes les disciplines (для всіх дисциплін): 
Veiller à la bonne installation de l'élève dans la classe en fonction des temps 
d’activités 
Забезпечувати належне розміщення учнів в класі відповідно до часу занять 
Attribuer une place, si besoin isolée, à proximité des ressources utiles (prise de 
courant) 
Призначати місце, якщо потрібно, бути ізольованим, близько до корисних 

ресурсів (розетка) 
S’adresser individuellement à l’élève 
Звертатися до учня індивідуально 
Etre attentif aux afférences sonores (sensibilité aux bruits) 
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Бути уважними до звукових прихильностей (чутливості до шуму) 
Privilégier le canal verbal ou visuel 
Віддавати пріоритет вербальному чи наочному каналу 
Permettre à l’élève de choisir ses outils (cahier, classeur, trieur, pochette à rabats, 
petits carreaux) 
Дозволяти учневі вибирати свій інструмент (зошит, палітурка, сортувач, 

кишеньковий клапан, маленькі квадратики) 
Adapter la mise en page des documents (pas de ‘décrochage’ des paragraphes, 

pas de multi colonnes ni de recto-verso) et la présentation des textes 
(espacements, contraste visuel, taille, police) 
Редагувати макет документів (без «розкручування» абзаців, без стовпців або 

двосторонніх) та подання текстів (інтервал, візуальний контраст, розмір, 

шрифт) 
Ne pas donner de textes manuscrits 
Не давати рукописних текстів 
Simplifier le contenu du texte 
Спрощувати текстовий зміст 
Présenter les cours sous forme de schéma 
Представляти курси як схему 
Accepter les modes d’expression spécifiques de l’élève (mots, gestes) et 
accepter un temps de latence pour avoir une réponse 
Приймати конкретні режими вираження учня (слова, жести) та приймати 

затримку, щоб отримати відповідь 
Accepter que l’élève reste en retrait, observe, agisse par imitation 
Приймати, що учень залишається на задньому плані, спостерігає, діє шляхом 

наслідування 
Maintenir l’attention de l’élève par des sollicitations régulières 
Підтримувати увагу учня за допомогою регулярних клопотань 
Valoriser les réussites, même partielles 
Цінувати успіхи, навіть часткові 
Expliciter les informations et les consignes complexes, les décomposer, 
proposer plusieurs approches 
Пояснювати складну інформацію та інструкції, розділяти матеріал, 
пропонувати кілька підходів 
Mettre en évidence les différentes procédures pour réussir la tâche demandée 
(savoirs à mobiliser, démarche à effectuer, matériel à utiliser) 
Виділяти різні процедур для досягнення необхідного завдання (знання для 

мобілізації, процес, який потрібно здійснити, матеріал для використання) 
Accepter de différer, segmenter, limiter le travail pour prendre en compte 
les contraintes et la fatigabilité (lenteur, surcharge, attention, concentration) 
Приймати, відкладати, сегментувати, обмежувати роботу з урахуванням 

обмежень та втомлюваності (повільність, перевантаження, увага,  
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концентрація) 
Eviter les doubles tâches (copie pendant une explication, consigne pendant la 
lecture du sujet)  
Уникайте повторюваних завдань (копіюйте під час пояснення, 

встановлюйте під час читання теми) 
Donner la copie d’un cours avant ou après pour anticiper le cours, se concentrer 

davantage sur la compréhension du discours, pour reprendre le cours 
Надавати копію курсу перед чи після, щоб передбачити курс, зосередитися на 

розумінні мови, відновити курс 
Limiter l’écrit, la copie (synthèse du cours, photocopier le texte) 
Обмежити написання, копію (синтез курсу, ксерокопія тексту) 
Avant même de lire un texte, laisser lire les questions qui seront posées afin 
de faciliter la prise d’indices 
Ще до того, як прочитати текст, дозволити прочитати запитання, які будуть 

задані для полегшення складання доказів 
Proposer à l’élève une lecture orale ou une écoute audio des textes supports de la 

séance 
Пропонувати учневі усне читання або аудіо прослуховування супровідних 

текстів сесії 
Accepter les outils d’aide (cache, règle, fiches mémoires, cartes heuristiques) 
Приймати довідкові інструменти (кеш, лінійка, карти пам'яті, карти розуму) 
Autoriser les abréviations 
Дозволяти скорочення 
Accepter l’utilisation du surligneur, crayon à papier 
Приймати використання підсвічувачів, олівців 
Autoriser l’utilisation d’une calculatrice simple (permettant les quatre 

opérations) dans toutes les disciplines 
Дозволяти використовувати простий калькулятор (дозволяючи всі чотири 

операції) у всіх дисциплінах 
 
 
 
Évaluations (оцінювання): 
Mettre en place un temps majoré 
Налаштувати збільшений час 
Adapter des modalités d’évaluations à l’élève (écrites ou orales) 
Адаптувати методи оцінювання під учня (письмово чи усно) 
Donner les consignes à l’oral 
Давати інструкції усно 
Différencier les supports de l’évaluation de façon à limiter l’écrit (QCM, 

schémas à légender, exercices à trous, à cocher, à relier) 
Диференціювати опори оцінювання так, щоб обмежити написання (QCM,  
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діаграми, які потрібно записати, вправи з пробілами, перевірити, підключити) 
Diminuer le nombre d’exercices ou de questions 
Зменшити кількість вправ або питань 
Autoriser le recours aux différents outils utilisés habituellement 
Дозволяти використання різних інструментів, які зазвичай використовуються 
Ne pas pénaliser l’orthographe et le soin dans les travaux écrits 
Не карати за правопис та охайність в письмових творах 
Ne pas pénaliser le manque de participation à l’oral (ou les difficultés) 
Не карати за відсутність усної участі (або наявності труднощів) 
Evaluer les progrès pour encourager les réussites 
Оцінювати прогрес для заохочення успіху 
 
 
 
Devoirs (обов’язки): 
Veiller à ce que les devoirs soient notés de manière lisible 
Переконатися, що завдання чітко позначені 
Limiter le “par cœur”, demander à ce que seules les notions clés soient retenues 
Обмежити заучування «напам’ять», попросити, щоб збереглися лише 

ключові поняття 
Donner moins d’exercices à faire 
Давати менше вправ виконувати 
Aider à la mise en place de méthodes de travail (systèmes d’organisation 

répétitifs, accompagnement personnalisé) 
Допомагати налаштувати методи роботи (системи, що повторюються, 

персоналізована підтримка) 
 
 
 
Français – Littérature – Philosophie (Французька мова – Література – 
Філософія): 
Proposer des dictées aménagées (à trous, avec un choix parmi plusieurs 
propositions) 
Пропонувати коментовані диктанти (з пробілами, з вибором серед кількох 

пропозицій) 
Faciliter l’apprentissage des règles en proposant à l’élève des moyens 
mnémotechniques 
Сприяти вивченню правил, пропонуючи учню мнемічні засоби 
Favoriser, dans le choix des ouvrages, les livres ayant une version audio 
Рекламувати вибір книг з аудіоверсією 
Proposer un schéma chronologique de l’œuvre étudiée 
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Пропонувати хронологічну схему вивченої роботи 
Faciliter la production d’écrit (autoriser un répertoire personnel, lui apprendre à 

utiliser les indicateurs de temps pour structurer le récit) 
Сприяти виробленню писемності (дозволити особистий репертуар, навчити 

його використовувати показники часу для структури розповіді) 
Grouper les mots par similitude orthographique/ phonologique, faire des listes, 
utiliser les couleurs pour segmenter les mots, les phrases 
Групувати слова за ортографічною/ фонологічною подібністю, складати 
списки, використовувати кольори для сегментації слів, речень 
S’assurer de la compréhension des concepts 
Забезпечувати розуміння понять 
 
 
 
Mathématiques/ Sciences (Математика/ Наука:): 
Proposer à l’élève ou lui permettre d’utiliser des fiches outils (tables, définitions, 
théorèmes) 
Пропонувати учневі або дозволяти йому використовувати картки 

інструментів (таблиці, визначення, теореми) 
Adapter la présentation des tableaux à double entrée 
Адаптувати подання таблиць з подвійним записом 
Proposer des tableaux vierges  
Пропонувати порожні таблиці 
Définir systématiquement le vocabulaire spatial utilisé 
Систематично визначати використовуваний просторовий словник 
Utiliser la manipulation et la visualisation (objets, pliages, exemples concrets) 
Використовувати маніпуляції та візуалізацію (предмети, складання, 

конкретні приклади) 
Même lorsque c’est interdit, autoriser l’utilisation d’une calculatrice simple 

(permettant les quatre opérations) 
Навіть коли це заборонено, дозволяти використовувати простий калькулятор 

(дозволяючи всі чотири операції) 
Autoriser l’utilisation des repères de couleur lors des calculs en colonnes 
Дозволяти використання кольорових маркерів при розрахунку в стовпцях 
Autoriser la présentation des calculs en ligne 
Дозволяти надсилання розрахунків в Інтернеті 
S’appuyer sur un travail en binôme lors des activités nécessitant une motricité fine 
Покладатися на роботу в парах під час діяльності, що вимагає дрібної 

моторики 
Décomposer les exercices (problème, figure de géométrie) et les étapes de leur 
résolution 
Розбити вправи (задачу, фігуру геометрії) та кроки їх розв’язання на етапи 
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Accepter que la réponse ne soit pas rédigée si les calculs sont justes 
Вважати, що відповідь не пишеться, якщо розрахунки правильні 
Ne pas sanctionner l’imprécision des tracés en géométrie 
Не карати за неточності ліній геометрії 
Décomposer les étapes d’une réalisation 
Розбити кроки реалізації 
Privilégier la formulation des propriétés des figures plutôt que le tracé 
Визначати пріоритетність формулювання властивостей фігур, а не макету 
Encourager l’élève à verbaliser sa démarche pour l’aider à construire son 

raisonnement 
Заохочуати учня вербалізувати свій підхід, щоб допомогти йому побудувати 

свої міркування 
Adapter les manipulations lors des travaux pratiques 
Пристосовувати маніпуляції під час практичної роботи 
 
 
 
Langues vivantes (сучасні мови): 
Adapter les modalités de communication (écrit ou oral) 
Адаптувати модальність спілкування (письмову чи усну) 
Proposer à l’élève des supports visuels pour faciliter la compréhension 
Надавати учню наочні посібники для полегшення розуміння 
Insister sur la prononciation et la distinction des nouveaux sons de la langue 
Наполягати на вимові та розрізненні нових звуків мови 
Grouper les mots par similitude orthographique/ phonologique, faire des listes 
Групувати слова за ортографічною/ фонологічною подібністю, складати 
списки 
Utiliser des couleurs pour segmenter les mots, les phrases 
Використовувати кольори для сегментації слів, речень 
Permettre l’enregistrement pour une meilleure assimilation de la prononciation 
Дозволяти запис для кращого засвоєння вимови 
 
 
 
Histoire/ géographie – Education civique, juridique et sociale – Sciences 
économiques et sociales (Історія/ Географія – Громадянська, юридична та 

соціальна освіта – Економіка та суспільні науки): 
Utiliser les représentations visuelles (frises chronologiques, cartes) 
Використовувати візуальні зображення (хронологічні фризи, карти) 
Agrandir les cartes, utiliser des couleurs 
Збільшувати карти, використовувати кольори 



117 
 

Продовж. табл. И 
 

Multiplier les formes de représentation 
Примножувати форми представлення 
Ne pas sanctionner le soin dans les travaux de cartographie 
Не санкціонувати догляд у роботах з картографування 
Adapter la présentation des tableaux à double entrée 
Адаптувати подання таблиць з подвійним записом 
Remplacer les exercices de cartographie par des taches adaptées (description écrite, 
orale) 
Замінювати вправи на картографування адаптованими завданнями 

(письмовий, усний опис) 
 
 
 
Education artistique (художня освіта): 
Privilégier les incitations orales, visuelles, sonores ou théâtrales 
Віддавати пріоритет усним, візуальним, звуковим або театральним стимулам 
Accepter l’utilisation des outils informatiques 
Дозволити використання комп’ютерних утилітів 
Valoriser la créativité, l’intention artistique plutôt que la réalisation effective 
Цінувати творчість, художній задум, а не реальні досягнення 
Adapter le choix de l’instrument ou de l’outil 
Адаптувати вибір інструменту чи утиліту 
 
 
 
Éducation physique et sportive (фізичне та спортивне виховання): 
Adapter les activités (individuelles/ collectives), leurs caractéristiques, leurs 
rythmes, les performances attendues 
Адаптувати діяльність (індивідуальну/ колективну), їх характеристики, 

ритми, очікувані виступи 
Autoriser des règles différenciées pour certaines activités (dribble à deux mains, 
reprise de dribble, rebond au volley) 
Дозволяти диференційовані правила для певних видів діяльності (дриблінг 

двома руками, перезапуск дриблінгу, відскок у волейболі) 
Différencier nettement partenaires et adversaires dans les sports collectifs 
Чітко розмежовувати партнерів та суперників у командних видах спорту 
Doter d’un signe distinctif suffisamment net les joueurs tenant certains rôles dans 
les jeux collectifs 
Надавати гравцям певні ролі в колективних іграх з достатньо відмітним 

знаком 
Verbaliser ou faire verbaliser les éléments d’une tâche complexe à accomplir 

(enchaînement de mouvements), éviter au maximum les activités qui impliquent  
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Продовж. табл. И 
 

une double tâche et mobilisent l’attention de l’élève sur deux objets 
Вербалізувати елементи складного завдання, яке потрібно виконати 

(послідовність рухів), максимально уникати тих дій, які передбачають 

подвійне завдання, і мобілізують увагу учня на двох об’єктах 
 
 
 
Autres aménagements et adaptations (інші пристосування та адаптації): 
 
 
 
 
 
 
Adaptations dans le cadre des champs professionnels (адаптації в контексті 

професійних напрямків): 
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ДОДАТОК К 
 

Проект індивідуальної підтримки дітей з ОМЗ. Коледж Жана Жіоно. 

Марсель, Франція 
[82] 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse de France 

Collège Jean Giono 
Boulevard Thermidor, 13, 13013 Marseille, France  

Tél.: 04 91 12 22 80, Faxer: 04 91 06 30 96 
Adresser un courriel: ce.0132314v@ac-aix-marseille.fr  

Site http://www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr 
 
 

Міністерство національної освіти та молоді Франції 
Коледж Жана Жіоно 

 
 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
(Décret n. 2013-77 du 24 janvier 2013 et Circulaire n. 2013-060 de 10 avril 2013) 

Проект індивідуальної підтримки дітей з ОМЗ 
(Декрет № 2013-77 від 24 січня 2013 р. та Циркуляр № 2013-060  

від 10 квітня 2013 р.) 
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L’enfant ou l’adolescent concerné 
Відповідна дитина чи підліток 

NOM, PRENOM (ім’я, прізвище): …………………… Classe (клас): ………..  
Né(e)le (народив(ла)сь): ……………………… à (у) ……..…………………..  
Nom de la collectivité d’accueil (назва приймаючої спільноти): 

……………………………………………………………………………………. 
Adresse (адреса): ……….…………………………………………………………..  
Téléphone (телефон): …………………………………………………………...  
Restauration scolaire oui non (ні) 
Présence périscolaire: garderie, etudes  

oui non (ні) 
 
 

Les responsables de l’enfant, à prévenir en cas d’urgence 
Відповідальний за дитину, запобігання в разі надзвичайних ситуацій 

NOM (ім’я): …………….…………..  
PRENOM (прізвище): ………………..  
Qualité (титул): ………………………  
Adresse (адреса): 

………………………………………..

………………………………………..  
Tél. domicile (дом.тел.): 

……………………………………….  
Tél. professionnel (роб.тел.): 
………………………………………..  

 

NOM (ім’я): ………….…………..  
PRENOM (прізвище): …………… 
Qualité (титул): ……..……………  
Adresse (адреса): 

……………………………………

…………………………………….. 
Tél. domicile (дом.тел.): ……….. 

…………………………………….. 
Tél. professionnel (роб.тел.): 

………………………………..….. 
 

 

 
Je, soussigné, …………………………………. Père, mère, tuteur, certifie que mon 
enfant souffre de ......................................................................................................... 
et demande pour lui la mise en place d’une Projet d’Accueil Individualisé à partir 

de la prescription médicale et/ ou du protocole d’intervention du: 
 
Docteur …………………………………………………………………………. 
Tél: ……………………………………………………………………………… 
 
J’autorise que ce document soit porté à la connaissance des personnels en charge 
de mon enfant dans l’établissement scolaire : école, cantine, temps périscolaire.  
Je demande à ces personnels de pratiquer les gestes et administrer les traitements 
prévus dans ce document. 
 
Signature et date: 
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Я, нижче підписаний, ……………………………………. батько, мати, опікун, 
підтверджую, що моя дитина страждає ..................................................................  
і прошу створити йому проект індивідуального прийому на основі медичної 

прескрипції та/ або протоколу інтервенції: 
 
Лікар .................................................................................................................... 
Тел : ..................................................................................................................... 
 
Я дозволяю, щоб цей документ був відомий працівникам, які відповідають за 

мою дитину в школі: школа, їдальні, позаурочний час. 
Я прошу цих співробітників практикувати дії та керувати процедурами, 

передбаченими в цьому документі. 
 
Підпис та дата: 
 
 

Document à renseigner par le médecin qui suit l’enfant, à destination du 

médecin scolaire 
Документ, який повинен заповнити лікар, який веде дитину, для шкільного 

лікаря 
 

PROTOCOLE DE SOINS D’URGENCE POUR l’ACCUEIL EN 

COLLECTIVITE d’un enfant atteint de troubles de la santé évoluant sur une 
longue période 

Протокол швидкої невідкладної допомоги для дитини, яка має 

довгострокові проблеми зі здоров’ям для прийому дитини в спільноту 
 
Nom, Prénom de l’enfant (імя, прізвище дитини): …………………………... 
Etablissement scolaire (шкільний заклад): …………………………………… 
Né(e)le (народив(ла)сь): …………………………………………………….. 
 
Maladie chronique: (information susceptible d’être fournie aux services d’urgence 

en cas de nécessité) 
Хронічна хвороба: (інформація, яка може бути надана екстреним службам у 

разі потреби) 
 
 
SIGNES CLINIQUES A 
SURVEILLER chez l’enfant  
Клінічні ознаки, що спостерігаються 

у дитини 

CONDUITE A TENIR (médicaments, 
position de l’enfant) 
Управління прийомом (ліків, 

положення дитини) 
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Si les signes persistent ou s’aggravent prévenir le service d.aide médicale 
urgent faire le 15 ou le 112  
Якщо ознаки зберігаються або погіршуються, повідомте службу екстреної 

медичної допомоги за номерами телефону 15 або 112 
Date (дата): ………….… SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN 

TRAITANT (підпис та печатка персонального 
лікаря): 

…………………………………………………………. 
N° de téléphone: (№ тел.): ……………………………. 

 
 

BESOINS SPECIFIQUES DE L’ENFANT OU DE L’ADOLESCENT: 
 Horaires adaptés 

 Double jeu de livres 

 Salle de classe au rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur 

 Mobilier adapté, éclairage 

 Autorisation de sortie de classe dès que l’élève en ressent le besoin  

 Aménagement des sanitaires et accessibilité 

 Attente à éviter au restaurant scolaire 

 Nécessité d’un régime alimentaire 

 Nécessité d’un local (pour le repos, les soins, la kinésithérapie, la réserve 
d’oxygène) 

 Aménagement de l’éducation physique et sportive : selon l’avis du médecin qui 

suit l’enfant . 

 Classe transplantée, sortie scolaire, déplacements : faire suivre le P.A.I., le 
traitement, se renseigner sur les services de soins de proximité, les modalités 
d’accueil, de transport, de restauration si nécessaire. 

Особливі потреби дитини або підлітка 
 Адаптовані графіки 
 Подвійна гра в книги 
 Класна кімната на першому поверсі або доступність ліфту 
 Адаптовані меблі, освітлення 
 Дозвіл на вихід із класу, як тільки учень відчує потребу 
 Санітарна розкладка та доступність 
 Очікування, щоб уникати зіткнень у шкільній ідальні 
 Потреба в дієті 
 Потреба в кімнаті (для відпочинку, догляду, фізіотерапії, забезпечення 

киснем) 
 Фізкультурно-спортивний розклад: на думку персонального лікаря, який 

веде дитину. 
 • Зміна класу, виїзд зі школи, подорожі: слідкувати за лікувальною 

терапією проекту індивідуального прийому, дізнаватися про місцеві служби 

охорони здоров’я, прийом, транспортування, відновлення, якщо це 

необхідно. 
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Продовж. табл. К 
 

Lieu de stockage du traitement: 
Місце зберігання ліків: 

REGIME ALIMENTAIRE selon la prescription médicale 
 Paniers repas 

 Collations supplémentaires (fournis par la famille) – horaires à préciser 

 Possibilité de se réhydrater en classe 

 Autres (à préciser) 

Дієта за медичною прескрипцією 
 Упаковані обіди 
 Додаткові закуски (надаються сім’єю) – уточнювати час 
 Можливість регідратації в класі 
 Інше (уточнювати) 

Faire suivre le P.A.I. et la trousse d’urgence en cas de déplacement hors de l’école, 

se munir d’un téléphone portable. 
Виконувати проект індивідуального прийому та медичного обслуговування, 

якщо ви не в школі, мати при собі мобільний телефон. 
 

PERSONNES SIGNATAIRES DU PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
(особи, що підписали проект індивідуального прийому) 

 
Le responsable de l’Institution ou Chef d’établissement scolaire  
(керівник інституції або школи) ………………………………………………… 
Les parents ou représentant légal de l’élève  
(батьки або законний представник учня) 

……………………………………………………………………………………… 
Le médecin scolaire (шкільний лікар) ……………………………………………. 
Les services de soin (асистент з догляду)* ………………………………………. 
L’infirmier(ière)) scolaire (шкільна медсестра)* ………………………………... 
Les personnels chargés de l’application du protocole d’intervention  
(відповідальний за застосування протоколу втручання)* 

………………………………………………………………………………………. 
Le responsable des services périscolaires (відповідальний за позакласні 

послуги)* …………………………………………………………………………. 
L’enfant ou l’adolescent (дитина або підліток)* ………………………………….. 
 
DATE de mise en oeuvre du Projet d’Accueil Individualisé (дата реалізації ПІП):  
Renouvellement (оновлення):  
 
* Le cas échéant (* де це доречно). 
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ДОДАТОК Л 
 

Проект життя дітей з ОМЗ. Середня школа першого ступеню 

«Роккасекка дель Вольші». Сонніно, Італія 
[184] 

 
 

 
Ministero dell’ Istruzione,Università e Ricerca dell’Italia 
Istituto Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI” 

Scuola secondaria di primo grado “Roccasecca dei Volsci” 
Via Selvotta, snc – 04010 Sonnino (LT), Italia 

Tel e Fax: 0773/908816 Cod. Mecc. Itic80100I CF 91067-6-599 
e-mail: Itic80100I@istruzione.it; Itic80100I@pec.istruzione.it 

Sito: https://icsonnino.edu.it 
 
 

Міністерство освіти, університету та досліджень Італії 
Всеохоплюючий інститут «Леонардо до Вінчі» 

Середня школа першого ступеню «Роккасекка дель Вольші» 
 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Progetto di vita 

(D.P.R. 87/1994; D.P.R. 89/2009; L. 170/2010; D.M. 37/2012; L. 107/2015) 
A.S. 2014/2015 

 
Індивідуальний навчальний план 

Проект життя дітей з ОМЗ 
(Декрет Президента Республіки № 87 від 24 лютого 1994 р.; Декрет 

Президента Республіки № 89 від 20 березня 2009; Закон № 170 від 8 жовтня 

2010 р.; Декрет Міністерства № 37 від 22 грудня 2012 р.; Закон № 107  
від 13 липня 2015 р.) 

Н.р. 2014/2015 
 
 

mailto:Itic80100I@istruzione.it
mailto:Itic80100I@pec.istruzione.it
https://icsonnino.edu.it/
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PROFILO DIAGNOSTICO 
Діагностичний профіль 

 
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 

Особисті дані учня 
Cognome e Nome 
Прізвище та ім’я  

Luogo e Data di nascita 
Місце та дата 

народження 
 

Comune di residenza 
Муніципалітет 

проживання 
 

Indirizzo 
Адреса  

Telefono – Email 
Телефон, ел.пошта  

Composizione del nucleo 
familiare 
Склад сім’ї 

 

Informazioni utili sulle 
abitudini di vita 
dell’alunno in famiglia 
Корисна інформація про 

життєві звички 

вихованця в сім’ї 

 

 
CURRICULUM SCOLASTICO 

Шкільний курикулум 
Istituzione 
scolastica 
Навчальний 

заклад 

Nome istituto 
Назва 

навчального 

закладу 

Nome docente 
di sostegno 
ultimo anno 
Ім’я асистента 

вчителя 

минулого року 

Frequenza 
scolastica 
numero anni 
Відвідування 

школи 

(кількість 

уроків) 

Permanenz
a/ 
Ripetenza 
Постійність

/ 
повторення 

Infanzia 
Школа 

раннього 

дитинства 

    

Primaria 
Початкова 

школа 

    

Sezione 1 
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Продовж. табл. Л 
 

I Grado 
Середня 

школа 

першого 

ступеню 

    

II Grado 
Середня 

школа 

другого 

ступеню 

    

 
DATI SCUOLA 

Дані школи 
Plesso/ Istituto 
Назва 

навчального 

закладу 

 

Indirizzo 
Адреса 

 

Classe e Sezione 
Клас і секція 

N. alunni nella 
classe 
Кількість учні у 

класі 

Altri alunni disabili 
nella classe 
Інші учні з ОМЗ в 

класі 

Altri alunni con 
BES presenti 
nella classe 
Інші учні з 

особливими 

освітніми 

потребам в 

класі 
Tempo normale  
n. ore 
Нормальний день 
(кількість годин) 

Tempo pieno  
n. ore 
Повний робочий 

день 
(кількість годин) 

Tempo prolungato  
n. ore 
Продовжений 

день 
 (кількість годин) 

Attività 
extrascolastiche 
(specificare 
tipologia e n. 
ore) 
Позакласні 

заняття 

(вказати тип та 

кількість 

годин) 
Orario settimanale dell’alunno 
Щотижневий розклад учнів 

n. ore (кількість годин) 
su n. giorni (на ск. днів) 

Ore settimanali dell’insegnante di 

sostegno 
Specificare anche le discipline/ aree e le  

n. ore (кількість годин) 
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Продовж. табл. Л 
 

ore assegnate a ciascuna di esse (escluso 
infanzia) 
 
Щотижневі години вчителя підтримки 
Вкажіть також дисципліни / сфери та 

години, призначені для кожної дитини 

з ОМЗ (крім дитячого віку) 

 

Ore settimanali di sostegno proposte dal 
Gruppo di lavoro operativo per 
l’integrazione scolastica (GLHO) al 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

per il prossimo anno scolastico (entro 
marzo) 
Щотижневі години підтримки, 

запропоновані Операційною групою з 

інклюзивного навчання при Робочій 

групі з питань інклюзії на наступний 

навчальний рік (до березня) 

n. ore (кількість годин) 
 

Ore settimanali dell’educatore 
Щотижневі години вчителя 

n. ore (кількість годин) 
 

Ore settimanali di altre figure 
Щотижневі години інших осіб 

n. ore (кількість годин) 
 

Nominativo Insegnante di sostegno 
Закріплений вчитель підтримки 

 

Nominativo Educatore 
Закріплений вчитель 
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CURRICULUM CLINICO 
Клінічний курикулум 

Diagnosi clinica e codice ICD-10 
Клінічний діагноз та код МКБ-10 
Data della prima diagnosi 
Дата першого діагнозу 

Data ultimo aggiornamento della 
diagnosi 
Дата останнього оновлення діагнозу 

Periodi di ospedalizzazione 
Періоди госпіталізації 

Interventi riabilitativi 
Реабілітаційні ітнтервенції 

Altro (farmaci, allergie) 
Інше (ліки, алергія) 

 

 
ATTESTAZIONE DI DISABILITA’ 

Сертифікація ОМЗ 
Compromissione delle capacità 
intellettive 
Погіршення інтелектуальних 

здібностей 

Compromissione delle capacità 
motorie 
Погіршення рухових навичок 

□ nessuna 
□ жодні 

□ media 
□ середня форма 

□ nessuna 
□ жодні 

□ media 
□ середня форма 

□ lieve 
□ легка форма 

□ grave 
□ важка форма 

□ lieve 
□ легка форма 

□ grave 
□ важка форма 

Compromissione del linguaggio 
Порушення мови 

Disordine emozionale-
comportamentale-relazionale 
Емоційно-поведінково-реляційний 

розлад 
□ nessuna 
□ жодні 

□ media 
□ середня форма 

□ nessuna 
□ жодні 

□ media 
□ середня форма 

□ lieve 
□ легка форма 

□ grave 
□ важка форма 

□ lieve 
□ легка форма 

□ grave 
□ важка форма 

Compromissione delle capacità visive 
Погіршення зорових здібностей 

Compromissione delle capacità 
uditive 
Погіршення слухової здатності 

□ nessuna 
□ жодні 

□ media 
□ середня форма 

□ nessuna 
□ жодні 

□ media 
□ середня форма 

□ lieve 
□ легка форма 

□ grave 
□ важка форма 

□ lieve 
□ легка форма 

□ grave 
□ важка форма 

Sezione 2 
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DESCRIVERE IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE ATTRAVERSO  
LA DIAGNOSI FUNZIONALE E L’OSSERVAZIONE DIRETTA 

Дескрипція ходу роботи через Функціональну діагностику та Пряме 

спостереження 
Diagnosi funzionale 
Riportare la Diagnosi Funzionale redatta in forma conclusiva dalla sanità 
Функціональна діагностика 
Повідомити про функціональну діагностику, складену у переконливій формі 

із закладу охорони здоров’я 
AREA DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE CORPOREE 

Зона функцій та структури тіла 
B1-B8 

1. Funzioni mentali globali (intelligenza, coscienza, orientamento, del 
temperamento, del sonno) 

2. Funzioni mentali specifiche (attenzione, memoria, psicomotorie, 
cognitive, linguaggio, calcolo, esperienza del tempo) 

3. Altro 
 
В1-В8 

1. Глобальні психічні функції (інтелект, свідомість, орієнтація, 

темперамент, сон) 
2. Специфічні психічні функції (увага, пам’ять, психомоторні, когнітивні 

здібності, мова, розрахунок, часовий досвід) 
3. Інше 
 

Qualificatore iniziale (descrivere il qualificatore come da diagnosi) 
Початковий класифікатор (опишіть класифікатор відповідно до діагнозу) 
 
 
 

AREA ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 
Зона діяльності та участі 

D1-D3 
1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze (copiare, ripetere, 

leggere, scrivere, calcolare, focalizzare, attenzione, pensare, prendere 
decisioni) 

2. Compiti e richieste generali (routine, controllo del comportamento, 
autonomie: personale, sociale e didattica) 

3. Comunicazione (verbale e non verbale) 
D1-D3 

1. Навчання та застосування знань (копіювання, повторення, читання, 

письмо, обчислення, фокусування, звернення уваги, мислення,  

Sezione 3 
Р

о
зд

іл
 3 
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прийняття рішень) 
2. Загальні завдання та запити (рутина, поведінковий контроль, 

самостійність: особистісна, соціальна та навчальна) 
3. Спілкування (вербальне та невербальне) 

Performance iniziale (descrivere la prestazione che l’alunno raggiunge al 

momento dell’osservazione, tenendo conto delle sue capacità, delle barriere e 
delle facilitazioni personali e ambientali) 
Початкова характеристика (опишіть ефективність, яку досягає учень під час 

спостереження, враховуючи його здібності, бар’єри та особисті та екологічні 

умови) 
 
 
 
Performance finale (descriverela prestazione che l’alunno dovrebbe raggiungere 

alla fine dell’anno scolastico, grazie ai facilitatori presenti nell’ambiente e attivati 

dagli insegnanti e tenuto conto delle barriere che non si possono eliminare) 
Підсумковий результат (опишіть ефективність, яку повинен досягти учень 

наприкінці навчального року, завдяки фасилітаторам, що знаходяться в 

навколишньому середовищі та активізуються вчителями та враховуючи 

бар’єри, які неможливо усунути) 
 
 
 
D4-D6 

4. Mobilità 
5. Cura della persona 
6. Vita domestica 

D4-D6 
4. Мобільність 
5. Особиста гігієна 
6. Домашнє життя 

Performance iniziale (descrivere la prestazione che l’alunno raggiunge al 

momento dell’osservazione, tenendo conto delle sue capacità, delle barriere e 
delle facilitazioni personali e ambientali) 
Початкова характеристика (опишіть ефективність, яку досягає учень під час 

спостереження, враховуючи його здібності, бар’єри та особисті та екологічні 

умови) 
 
 
 
Performance finale (descriverela prestazione che l’alunno dovrebbe raggiungere 

alla fine dell’anno scolastico, grazie ai facilitatori presenti nell’ambiente e attivati  
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dagli insegnanti e tenuto conto delle barriere che non si possono eliminare) 
Підсумковий результат (опишіть ефективність, яку учень повинен досягти 

наприкінці навчального року, завдяки фасилітаторам, що знаходяться в 

навколишньому середовищі та активізуються вчителями та враховуючи 

бар’єри, які неможливо усунути) 
 
 
 
D7-D9 

7. Interazioni e relazioni interpersonali 
8. Aree di vita principali (istruzione, vita economica) 
9. Vita sociale, civile e di comunità 

D7-D9 
7. Взаємодії та міжособистісні стосунки 
8. Основні сфери життя (освіта, економічне життя) 
9. Соціальне, цивільне та громадське життя 

Performance iniziale (descrivere la prestazione che l’alunno raggiunge al 

momento dell’osservazione, tenendo conto delle sue capacità, delle barriere e 
delle facilitazioni personali e ambientali) 
Початкова характеристика (опишіть ефективність, яку досягає учень під час 

спостереження, враховуючи його здібності, бар’єри та особисті та екологічні 

умови) 
 
 
 
Performance finale (descriverela prestazione che l’alunno dovrebbe raggiungere 

alla fine dell’anno scolastico, grazie ai facilitatori presenti nell’ambiente e attivati 

dagli insegnanti e tenuto conto delle barriere che non si possono eliminare) 
Підсумковий результат (опишіть ефективність, яку учень повинен досягти 

наприкінці навчального року, завдяки фасилітаторам, що знаходяться в 

навколишньому середовищі та активізуються вчителями та враховуючи 

бар’єри, які неможливо усунути) 
 
 
 

AREA FATTORI PERSONALI 
Зона особистого фактору 

Fattori personali (area affettivo- relazionale) 
1. Stili di attribuzione 
2. Autostima 
3. Autoefficacia 
4. Identità 
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1. Emotività 
2. Motivazione 
3. Comportamenti problema 

 
Особисті фактори (афективно-реляційна зона) 

1. Стилі атрибуції 
2. Самооцінка 
3. Самоефективність 
4. Ідентичність 
5. Емоції 
6. Мотивація 
7. Проблемна поведінка 

Performance iniziale (descrivere la prestazione che l’alunno raggiunge al 

momento dell’osservazione, tenendo conto delle sue capacità, delle barriere e 
delle facilitazioni personali e ambientali) 
Початкова характеристика (опишіть ефективність, яку досягає учень під час 

спостереження, враховуючи його здібності, бар’єри та особисті та екологічні 

умови) 
 
 
 
Performance finale (descriverela prestazione che l’alunno dovrebbe raggiungere 

alla fine dell’anno scolastico, grazie ai facilitatori presenti nell’ambiente e attivati 

dagli insegnanti e tenuto conto delle barriere che non si possono eliminare) 
Підсумковий результат (опишіть ефективність, яку учень повинен досягти 

наприкінці навчального року, завдяки фасилітаторам, що знаходяться в 

навколишньому середовищі та активізуються вчителями та враховуючи 

бар’єри, які неможливо усунути) 
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UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE /ESPERTI (UdVM/E) 

Підрозділи багатопрофільного та експертного оцінювання 
Indicazioni operative 
Оперативні вказівки 

 
 
 
 
 
 

FAMIGLIA 
Сім’я 

Impegni 
Зобов’язання 

Chi (genitore/ tutore, educatore domiciliare) 
Хто (батько/ мати/ опікун, вихователь на дому) 

 

Come (strategie educative/ didattiche) 
Як (освітні/ дидактичні стратегії) 

 

Per quanto tempo (frequenza e durata) 
Скільки часу (частота і тривалість) 

 

In quali aree/ discipline/ attività 
В якій галузі/ дисципліни/ заходи 

 

Attività di controllo e supervisione (specificare) 
Завдання контролю та нагляду (вказати) 
 
 
 
 

 

Annotazioni (richieste rilevate, suggerimenti) 
Показники (визначення попиту, пропозиції) 

 
 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
Ідентифікація навчального курсу 

 Programmazione curricolare di classe 
 Programmazione per obiettivi minimi  
 Programmazione differenziata 

 

Sezione 4 
Р

о
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 4 
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цілей 

 
 
Note  
Примітки 
 
 
 
 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PROFILO 
Абонентація профілю 

TEAM DOCENTI/ CONSIGLIO DI CLASSE - EDUCATORE – UNITÀ DI 
VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE – FAMIGLIA 

Команда вчителів/ Рада класу – Вчитель – Підрозділ багатопрофільного 

оцінювання – Сім’я 
Qualifica 

Кваліфікація 
Cognome e Nome 
Прізвище та ім’я 

Firma 
Підпис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Luogo e Data 
Місце і дата 

 

 



135 
 

Продовж. табл. Л 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
PROGRAMMAZIONE DEL PER CORSO DI APPRENDIMENTO 

Індивідуальний навчальний план 
Програмування навчального курсу 

Programmazione curricolare di classe 
Програмування курикулуму класу 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione per obiettivi minimi  
Програмування мінімальних цілей 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione curricolare di classe 
Програмування курикулуму класу 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione per obiettivi minimi  
Програмування мінімальних цілей 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione curricolare di classe 
Програмування курикулуму класу 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione per obiettivi minimi  
Програмування мінімальних цілей 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione curricolare di classe 
Програмування курикулуму класу 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 

Programmazione per obiettivi minimi  
Програмування мінімальних цілей 

Area/ Discipline 
Галузь/ Дисципліна 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Nel rispetto delle 8 competenze chiave  

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/06 
(schema di riferimento normativo, non va compilato) 

Цілі для розвитку навичок, 
враховуючи 8 ключових компетентностей 

Рекомендація Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. 
(нормативно-довідкова база, не завершено) 

I C
ic

lo
 

І 
ц

и
к
л

 

Scuola 
dell’infanzia 

Школа 

раннього 

дитинства 

 
 

Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012 

Національні вказівки щодо 

курикулумів 2012 р. 

Scuola primaria 
Початкова 

школа 

Conclusione del V 
anno 
Висновок п’ятого 

року навчання 

Scuola 
secondaria di 

I Grado 
Середня школа 

першого 

ступеню 

Conclusione III anno 
Livello EQF – 1 
 

Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012 
C.M. 3/2015 

Національні вказівки щодо 

курикулумів 2012 р. 
Циркуляр Міністерства № 

3 від 2015 р. 

II
 C

ic
lo

 
ІІ

 ц
и

к
л

 

Scuola 
secondaria 
II Grado 

Середня школа 

другого 

ступеню 

Conclusione biennio 
obbligo scolastico 
Livello EQF – 2 
Висновок дворічної 

обов’язкової освіти 
Рівень EQF – 2 
 

Obbligo di istruzione 
ex Legge 296/06 

D.M. 139/07 
D.M. 9/10 

Обов’язкове навчання 
Відповідно до Закону № 

296 від 2006 р. 
Декрету Міністерства № 

139 від 2007 р. 
Декрету Міністерства № 9 

від 2010 р. 
 

Qualifica triennale per 
i per corsi che lo 
prevedono 
Livello EQF – 3 
Трирічна 

кваліфікація для 

курсів, які цього  

Conferenza Stato Regioni 
Accordo del 29/04/2010  

Standard minimi formativi 
(Allegati 1-2-3) 

Конференція про Угоду 

про державні регіони від 

29 квітня 2010 р.  

Sezione 5 
Р

о
зд

іл
 5 
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  вимагають 
Рівень EQF – 3 

Мінімальні стандарти 

підготовки (Додатки 1-2-3) 
  Conclusione del V 

anno 
Livello EQF - 4 
Висновок п’ятого 

року навчання 
Рівень EQF – 4 
 

 Per i professionali 
D.P.R. 87/2010, D.M. 

65/2010,  
D.M. 5/ 2012 
 Per i tecnici 

D.P.R. 88/2010, D.M.  
57/2010, 

 D.M.  4/2012 
 Per i licei 

D.P.R. 89/2010, 
D.L.2010/2011 
  Для професійних 

шкіл 
Декрет Президента № 87 

від 2010 р., Декрет 

Міністерства № 65 від 2010 

р., 
Декрет Міністерства № 5 

від 2012 р. 
 Для технічних шкіл 

Декрет Президента № 88 

від 2010 р., Декрет 

Міністерства № 57 від 2010 

р., 
Декрет Міністерства № 4 

від 2012 р. 
 Для середніх шкіл 

Декрет Президента № 89 

від 2010 р. Законодавчий 

декрет № 11 від 2010 р. 
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AUTONOMIA PERSONALE  
Questo dominio riguarda la cura di sé, lavarsi e asciugarsi, occuparsi del  
proprio corpo e delle sue parti, vestirsi, mangiare, bere e prendersi cura  
della propria salute, capacità di gestire se stesso rispetto allo spazio, al tempo,  
agli oggetti, alle persone. Altro … 

Особиста автономія, незалежність 
Цей домен стосується самообслуговування, миття, догляду за своїм тілом та 

його частинами, одягання, їжі, пиття та піклування про здоров’я, здатності 

керувати собою стосовно простору, часу, предметів, інших людей. Інше ... 
Obiettivi a lungo 
termine 
(Considerando le 
potenzialità e le abilità 
emergenti) 
Довгострокові цілі 

(враховуючи 

потенційні та нові 

навички) 

 
 
 
 

Obiettivi specifici a 
medio termine 
(annuale) 
Конкретні цілі в 

середньостроковій 

перспективі 

(щорічно) 

 
 
 
 
 

Attività programmate 
Заплановані заходи 

 
 
 
 

Modalità e tempi di 
verifica delle attività 
Методи та терміни 

перевірки діяльності 

□ Sincrone rispetto la classe  
□ Asincrone rispetto la classe 
□ Verifiche strutturate  
□ Verifiche semi strutturate 
□ Verifiche non strutturate 
□ Osservazioni descrittive 
□ Osservazioni sistematiche 
□ Prova graduata 
□ Diario di bordo 
□ Portfolio 
□ Prove di realtà 
□ Compito autentico 
□ Altro  
 

Sezione 6 
Р

о
зд
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 6 
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 □ Bimestre 
□ Trimestre 
□ Quadrimestre 
□ Pentamestre 
□ Altro 
 
□ Синхронний з класом 
□ Асинхронний щодо класу 
□ Структуровані чеки 
□Напівструктуровані аудити 
□ Неструктуровані перевірки 
□ Описові спостереження 
□ Систематичні спостереження 
□ Випускний тест 
□ Журнал 
□ Портфоліо 
□ Тести на реальність 
□ Автентичне завдання 
□ Інше 
 
□ Раз в 2 місяці 
□ Раз в квартал 
□ Раз в 4 місяці 
□ Раз в 5 місяців 
□ Інше 

Valutazione 
Оцінювання 

□ Griglie di valutazione tradizionali 
□ Rubriche di Autovalutazione 
□ Rubriche di Covalutazione 
□ Rubriche di Valutazione tra pari 
 
□ Традиційні розділи оцінювання 
□ Розділи для самооцінки 
□ Оцінювальні рубрики 
□ Оцінювання заголовків рівних 

 
AUTONOMIA SOCIALE 

Questo dominio riguarda la comunicazione (saper chiedere, saper dare i propri dati 
anagrafici, familiarizzare con l’uso dei telefoni);l’ orientamento (lettura delle 

indicazioni stradali, individuazione di punti di riferimento, riconoscimento delle 
fermate di autobus, taxi); l’uso del denaro;l’utilizzo dei negozi ( supermercati, 
negozi di uso comune, capacità di riconoscimento e di individuazione dei prodotti, 
stesura di una lista); l’utilizzo di uffici pubblici (semplici operazioni postali);  
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l’utilizzo di locali pubblici (bar, ristoranti, cinema). Altro … 
Соціальна автономія, незалежність 

Цей домен стосується спілкування (вміння запитувати, знати, як надати 

особисті дані, ознайомлення з використанням телефонів), орієнтації (читання 

вказівок, ідентифікація опорних точок, розпізнавання автобусних зупинок, 

таксі); використання грошей, використання магазинів (супермаркетів, 

магазинів загального користування, можливість розпізнавання та 

ідентифікації продукції, складання списку); використання державних офісів 

(прості поштові операції); використання громадських місць (барів, 

ресторанів, кінотеатрів). Інше ... 
Obiettivi a lungo 
termine 
(Considerando le 
potenzialità e le abilità 
emergenti) 
Довгострокові цілі 

(враховуючи 

потенційні та нові 

навички) 

 
 
 
 

Obiettivi specifici a 
medio termine 
(annuale) 
Конкретні цілі в 

середньостроковій 

перспективі 

(щорічно) 

 
 
 
 
 

Attività programmate 
Заплановані заходи 

 
 
 
 

Modalità e tempi di 
verifica delle attività 
Методи та терміни 

перевірки діяльності 

□ Sincrone rispetto la classe  
□ Asincrone rispetto la classe 
□ Verifiche strutturate  
□ Verifiche semi strutturate 
□ Verifiche non strutturate 
□ Osservazioni descrittive 
□ Osservazioni sistematiche 
□ Prova graduata 
□ Diario di bordo 
□ Portfolio 
□ Prove di realtà 
□ Compito autentico 



141 
 

Продовж. табл. Л 
 

 □ Altro  
 
□ Bimestre 
□ Trimestre 
□ Quadrimestre 
□ Pentamestre 
□ Altro 
 
□ Синхронний з класом 
□ Асинхронний щодо класу 
□ Структуровані чеки 
□Напівструктуровані аудити 
□ Неструктуровані перевірки 
□ Описові спостереження 
□ Систематичні спостереження 
□ Випускний тест 
□ Журнал 
□ Портфоліо 
□ Тести на реальність 
□ Автентичне завдання 
□ Інше 
 
□ Раз в 2 місяці 
□ Раз в квартал 
□ Раз в 4 місяці 
□ Раз в 5 місяців 
□ Інше 

Valutazione 
Оцінювання 

□ Griglie di valutazione tradizionali 
□ Rubriche di Autovalutazione 
□ Rubriche di Covalutazione 
□ Rubriche di Valutazione tra pari 
 
□ Традиційні розділи оцінювання 
□ Розділи для самооцінки 
□ Оцінювальні рубрики 
□ Оцінювання заголовків рівних 

 
INTERAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI  

Questo dominio riguarda l’inserimento e l’integrazione nel contesto scuola, il 

rapporto con i pari e con gli insegnanti, la percezione di sé,lo stile di attribuzione, 
il livello di autostima, il senso di autoefficacia, la motivazione, le modalità di 
reazione a persone, situazioni nuove, quindi l’emotività, l’autocontrollo e i 
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comportamenti problema. Altro… 
Взаємодія та міжособистісні взаємини 

Цей домен стосується введення та інтеграції в шкільний контекст, стосунків з 

однолітками та із вчителями, самосприйняття, стилю атрибуції, рівня 

самооцінки, почуття власної ефективності, мотивації, способів Реакція на 

людей, нові ситуації, тому емоції, самоконтроль та проблемні поведінки. 

Інше ... 
Obiettivi a lungo 
termine 
(Considerando le 
potenzialità e le abilità 
emergenti) 
Довгострокові цілі 

(враховуючи 

потенційні та нові 

навички) 

 
 
 
 

Obiettivi specifici a 
medio termine 
(annuale) 
Конкретні цілі в 

середньостроковій 

перспективі 

(щорічно) 

 
 
 
 
 

Attività programmate 
Заплановані заходи 

 
 
 
 

Modalità e tempi di 
verifica delle attività 
Методи та терміни 

перевірки діяльності 

□ Sincrone rispetto la classe  
□ Asincrone rispetto la classe 
□ Verifiche strutturate  
□ Verifiche semi strutturate 
□ Verifiche non strutturate 
□ Osservazioni descrittive 
□ Osservazioni sistematiche 
□ Prova graduata 
□ Diario di bordo 
□ Portfolio 
□ Prove di realtà 
□ Compito autentico 
□ Altro  
 
□ Bimestre 
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 □ Trimestre 
□ Quadrimestre 
□ Pentamestre 
□ Altro 
 
□ Синхронний з класом 
□ Асинхронний щодо класу 
□ Структуровані чеки 
□Напівструктуровані аудити 
□ Неструктуровані перевірки 
□ Описові спостереження 
□ Систематичні спостереження 
□ Випускний тест 
□ Журнал 
□ Портфоліо 
□ Тести на реальність 
□ Автентичне завдання 
□ Інше 
 
□ Раз в 2 місяці 
□ Раз в квартал 
□ Раз в 4 місяці 
□ Раз в 5 місяців 
□ Інше 

Valutazione 
Оцінювання 

□ Griglie di valutazione tradizionali 
□ Rubriche di Autovalutazione 
□ Rubriche di Covalutazione 
□ Rubriche di Valutazione tra pari 
 
□ Традиційні розділи оцінювання 
□ Розділи для самооцінки 
□ Оцінювальні рубрики 
□ Оцінювання заголовків рівних 

 
AUTONOMIA DIDATTICA 

Questo dominio riguarda l’organizzazione quotidiana degli impegni scolastici 
Дидактична автономія, незалежність 

Цей домен стосується щоденної організації шкільних зобов’язань 
Obiettivi a lungo 
termine 
(Considerando le 
potenzialità e le abilità  
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emergenti) 
Довгострокові цілі 

(враховуючи 

потенційні та нові 

навички) 

 

Obiettivi specifici a 
medio termine 
(annuale) 
Конкретні цілі в 

середньостроковій 

перспективі 

(щорічно) 

 
 
 
 
 

Attività programmate 
Заплановані заходи 

 
 
 
 

Modalità e tempi di 
verifica delle attività 
Методи та терміни 

перевірки діяльності 

□ Sincrone rispetto la classe  
□ Asincrone rispetto la classe 
□ Verifiche strutturate  
□ Verifiche semi strutturate 
□ Verifiche non strutturate 
□ Osservazioni descrittive 
□ Osservazioni sistematiche 
□ Prova graduata 
□ Diario di bordo 
□ Portfolio 
□ Prove di realtà 
□ Compito autentico 
□ Altro  
 
□ Bimestre 
□ Trimestre 
□ Quadrimestre 
□ Pentamestre 
□ Altro 
 
□ Синхронний з класом 
□ Асинхронний щодо класу 
□ Структуровані перевірки 
□Напівструктуровані перевірки 
□ Неструктуровані перевірки 
□ Описові спостереження 
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 □ Систематичні спостереження 
□ Випускний тест 
□ Журнал 
□ Портфоліо 
□ Тести на реальність 
□ Автентичні завдання 
□ Інше 
 
□ Раз в 2 місяці 
□ Раз в квартал 
□ Раз в 4 місяці 
□ Раз в 5 місяців 
□ Інше 

Valutazione 
Оцінювання 

□ Griglie di valutazione tradizionali 
□ Rubriche di Autovalutazione 
□ Rubriche di Covalutazione 
□ Rubriche di Valutazione tra pari 
 
□ Традиційні розділи оцінювання 
□ Розділи для самооцінки 
□ Оцінювальні рубрики 
□ Оцінювання заголовків рівних 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI 
Діяльність проекту 

PROGETTO 
Проект 
Descrizione del progetto 
Дескрипція проекту 
Obiettivi e Attività 
Цілі та заходи 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE 
Методологічні стратегії 
□ Lezione frontale individualizzata 
□ Lavoro a coppie/ di gruppo 
□ Tutoring 
□ Apprendimento cooperativo 
□ Apprendimento imitativo (Modelling) 
□ Modellaggio (Shaping) 
□Concatenamento (Chaining) 
□ Learning by doing  
□ Tecniche di rinforzo 
□ Riduzione del rinforzo 
□ Tecniche di meta cognizione 
□ Problem-solving  
□ Sostegno all’autostima 
□ Altro 
 
□ Індивідуальне фронтальне заняття 
□ Робота в парах/ групах 
□ Репетиторство 
□ Кооперативне навчання 
□ Імітаційне навчання (моделювання) 
□ Формування 
□ Навчання по ланцюжку 
□ Навчання на практиці 
□ Посилені методи 
□ Послаблені методи 
□ Методи мета-пізнання 
□ Вирішення проблем 
□ Підтримка самооцінки 
□ Інше 
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CAMPO DI ESPERIENZA/ AREA DI APPRENDIMENTO/ DISCIPLINA 
Сфера досвіду/ галузь навчання/ дисципліна 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE (lungo termine) 
(da declinare per il rispettivo ordine e grado del percorso come sopra definite e per 
l’area e la disciplina di riferimento) 
Цілі розвитку компетентностей (довгострокові) 
(відмовитися від відповідного порядку та класу маршруту, визначеного вище, 

а також для району та еталонної дисципліни) 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
(medio termine-
annuale) 
Навчальні цілі  
(середньострокові-
річні)  

□ programmazione della classe 
□ programmazione per obiettivi minimi 
□ programmazione differenziata 
□ планування занять 
□ програмування мінімальних цілей 
□ диференційоване програмування 

Conoscenze 
Знання 
 
 
 
Abilità 
Вміння 
 
 
 
Competenze 
Компетентності 
 
 
 
ATTIVITÀ’ 
Діяльність 
 
 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE consultare Allegato 1 
Стратегії та методики навчання (див. Додаток 1) 
 
 
 

Sezione 7 
Р

о
зд

іл
 7 
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MODALITA’ E TEMPI DI VERIFICA DELLE ATTIVITA’ consultare 
Allegato 1 
Методи та часи верифікації діяльності (див. Додаток 1) 
Modalità 
Режим 
Tempi 
Кількість 
VALUTAZIONE consultare Allegato 1 
Оцінювання (див. Додаток 1) 
Tipologia  
Типологія 
Strumenti 
Інструменти 
Modalità  
Режим 
 

MATERIALI E SPAZI 
utilizzati nelle attività didattiche ed educative 

Матеріали та простір 
Використовується в навчально-виховній діяльності 

MATERIALI 
Матеріали 

□ Libro di testo  
□ Fotocopie 
□ Dispense 
□ Adattamenti libri di testo 
□ Audio 
□ Materiale iconografico 
□ Video 
 
□ Підручники 
□ Фотокопії 
□ Конспекти лекцій 
□ Адаптовані підручники 
□ Аудіо 
□ Іконографічний матеріал 
□ Відео 

□Materiale iconografico  
 □ Materiali sensoriali  
□ Software di video – scrittura 
□ Software didattici (specificare) 
□ Strumenti compensativi (specificare) 
□ Strumenti vicarianti (specificare) 
□ Altro (specificare) 
 
□ Іконографічний матеріал 
□ Сенсорні матеріали 
□ Програмне забезпечення для 

відеозапису 
□ Навчальне програмне 

забезпечення (вказати) 
□ Компенсаційні засоби (вказати) 
□ Достовірні інструменти (вказати) 
□ Інше (вказати) 

SPAZI 
Простір 
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□ Aula di classe  
□ Aula per le attività integrative 
individualizzate 
□ Laboratorio di informatica 
□ Mediateca 
□ Biblioteca 
□ Aula mensa 
 
□ Класна кімната 
□ Клас для індивідуалізованих 

додаткових заходів 
□ Комп’ютерна лабораторія 
□ Медіатека 
□ Бібліотека 
□ Класні кафетерії 

□ Laboratorio scientifico 
□ Laboratorio artistico 
□ Palestra  
□ Spazi all’aperto  
□ Altro (specificare) 
 
□ Наукова лабораторія 
□ Художня майстерня 
□ Тренажерний зал 
□ Зовнішні простори 
□ Інше (вкажіть) 

 
APPROVAZIONE DEL PEI 

Апробація Індивідуального навчального плану 
TEAM DOCENTI/ CONSIGLIO DI CLASSE ED EDUCATORE 

Команда вчителів/ Рада класу та вчитель класу 
Qualifica 

Кваліфікація 
Cognome e Nome 
Прізвище та ім’я 

Firma 
Підпис 

   

   

   

   

Luogo e Data 
Місце і дата 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL PEI - Progetto di vita 

Верифікація та оцінка проміжного Індивідуального навчального плану – 
Проекту життя 

I componenti del Gruppo di lavoro operative per l’integrazione scolastica 

(GLHO), che hanno sottoscritto il presente PEI, dopo aver verificato e 
valutato lo stato di attuazione delpresente piano: 
□ confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
□ non confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
(Specificare l’adeguamento degli obiettivi e delle attività. Allegare) 
Члени Оперативної групи зі шкільної інтеграції, які підписали цей 



150 
 

Продовж. табл. Л 
 

Індивідуальний навчальний план, перевіривши та оцінивши стан виконання 

цього плану: 
□ підтвердити досягнення поставлених цілей 
□ не підтверджують досягнення поставлених цілей 
(Вказати коригування цілей та заходів. Додати) 
Nel caso sia proposta la permanenza scolastica ciascuna parte del Gruppo di 
lavoro operative per l’integrazione scolastica è tenuta a MOTIVARLA 
adeguatamente (Famiglia, Sanità, Scuola) 
У разі, якщо пропонується перебування в школі, кожна частина Робочої 

групи зі шкільної інтеграції зобов’язана мотивувати належним чином (сім’я, 

здоров’я, школа) 
Qualifica 

Кваліфікація 
Cognome e Nome 
Прізвище та ім’я 

Firma 
Підпис 

   

   

   

   

Luogo e Data 
Місце і дата 
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ALLEGATO 1 

Per la compilazione della sezione 7 – Campo di esperienza/ Area di 
apprendimento/ disciplina 

ДОДАТОК 1 
Для складання розділу 7 – Сфера досвіду / Область навчання / дисципліна 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
Стратегії та методи навчання 

 Lezione frontale individualizzata 
 Lavoro a coppie/ di gruppo  
 Tutoring  
 Apprendimento cooperativo 
 Apprendimento imitativo (Modelling) 
 Modellaggio (Shaping) 
 Concatenamento (Chaining) 
 Aiuto e riduzione dell’aiuto 
 Learning by doing 
 Tecniche di rinforzo 
 Riduzione del rinforzo 
 Adattamento del testo 
 Semplificazione del testo 
 Riduzione del testo 
 Tecniche di meta cognizione 
 Problemsolving 
 Sostegno all’autostima 
 Altro 

 
 Індивідуальне фронтальне заняття 
 Робота в парах/ групах 
 Репетиторство 
 Кооперативне навчання 
 Імітаційне навчання (моделювання) 
 Формування 
 Навчання по ланцюжку 
 Допомога та зменшення допомоги 
 Навчання на практиці 
 Посилені методи 
 Послаблені методи 
 Адаптація тексту 
 Спрощення тексту 
 Скорочення тексту 
 Методи мета-пізнання 
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 Вирішення проблем 
 Підтримка самооцінки 
 Інше 

 
MODALITA’ E TEMPI DI VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
Методи та терміни перевірки діяльності 
Modalità 

 Sincrone rispetto la classe 
 Asincrone rispetto la classe 
 Verifiche strutturate 
 Verifiche semi strutturate 
 Verifiche non strutturate 
 Osservazioni descrittive 
 Osservazioni sistematiche 
 Prova graduata 
 Diario di bordo 
 Portfolio 
 Prove di realtà 
 Compito autentico 
 Altro 

 
Режим 

 Синхронний з класом 
 Асинхронний щодо класу 
 Структуровані перевірки 
 Напівструктуровані перевірки 
 Неструктуровані перевірки 
 Описові спостереження 
 Систематичні спостереження 
 Випускний тест 
 Журнал 
 Портфоліо 
 Тести на реальність 
 Автентичні завдання 
 Інше 
  

Tempi 
 Bimestre 
 Trimestre 
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 Quadrimestre 
 Pentamestre  
 Altro 

 
Терміни 

 Раз в 2 місяці 
 Раз в квартал 
 Раз в 4 місяці 
 Раз в 5 місяців 
 Інше 

 
VALUTAZIONE 
Оцінювання 
Tipologia 

 Diagnostica 
 Formativa 
 Sommativa 
 Orientativa 
 Autentica 

 
Типологія 

 Діагностична 
 Навчальна 
 Підсумкова 
 Орієнтаційна 
 Автентична 

Strumenti 
 Griglie di valutazione tradizionali 
 Rubriche di Autovalutazione 
 Rubriche di Covalutazione 
 Rubriche di Valutazione tra pari 

 
Інструменти 

 Традиційні розділи оцінювання 
 Розділи для самооцінки 
 Оцінювальні рубрики 
 Оцінювання заголовків рівних 

Modalità 
 Aggettivale 
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 Numerica 
 Altro 

 
Режим 

 Ад’єктивний 
 Кількісний 
 Інше 
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ДОДАТОК М 
 

Річний план інклюзії дітей з ОМЗ. Середня школа «Рокасекка дель 
Вольші». Сонніно, Італія 

[184] 
 

 

 
Ministero dell’ Istruzione,Università e Ricerca dell’Italia 
Istituto Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI” 

Scuola secondaria di primo grado “Roccasecca dei Volsci” 
Via Selvotta, snc – 04010 Sonnino (LT), Italia 

Tel e Fax: 0773/908816 Cod. Mecc. Itic80100I CF 91067-6-599 
e-mail: Itic80100I@istruzione.it; Itic80100I@pec.istruzione.it 

Sito: https://icsonnino.edu.it 
 

Міністерство освіти, університету та досліджень Італії 
Всеохоплюючий інститут «Леонардо до Вінчі» 

Середня школа першого ступеню «Роккасекка дель Вольші» 
 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
(L. 296/2006; D.M. 139/2007; L. 107/2015) 

Anno scolastico 2014-2015 
 

Річний план інклюзії дітей з ОМЗ 
Навчальний рік 2014-2015 

(Закон № 296 від 26 грудня 2006 р.; Декрет Міністерства № 139  
від 22 серпня 2007 р.; Закон № 107 від 13 липня 2015 р.) 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Частина I – аналіз сильних і слабких сторін 
A. Rilevazione dei BES (Besogni educativi speciali) presenti 
(indicare il disagio prevalente) 
А. Виявлення поточних ООП (особливі освітні потреби) (вказують 

на переважаючі труднощі) 

n° 
Кількість 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
1. Сертифіковані ОМЗ (Закон 104/1992, ст. 3, пункти 1 і 3)  

 Minorati vista 
 Слабобачачі/cліпі 1 

mailto:Itic80100I@istruzione.it
mailto:Itic80100I@pec.istruzione.it
https://icsonnino.edu.it/
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 Minorati udito 
 Слабочуючі/глухі 0 

 Psicofisici 
 Психофізичні розлади 42 

 Altro 
 Інше  

2. Disturbi evolutivi specifici 
2. Специфічні еволюційні порушення  

 DSA (Disturbi specifici dell’apprendemento) 
 Специфічні труднощі в навчанні 7 

 ADHD/ DOP (Deficit di attenzione e iperattività e/ o 
Disturbo oppositivo-provocatorio) 

 РДУГ/ ОВР (Розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та/ 

або опозиційний викликаючий розлад) 

 

 Borderline cognitivo 
 Когнітивні труднощі  

 Altro 
 Інше  

3. Svantaggio  
3. Незручності 14 

 Socio-economico 
 Соціально-економічні  

 Linguistico-culturale 
 Мовно-культурні  

 Disagio comportamentale/ relazionale 
 Поведінковий/ реляційний дискомфорт   

 Altro 
 Інше  

Totali 
Усього 64 

% su popolazione scolastica 
% шкільного населення 8.37% 

N° PEI (Piano educativo individualizzato) redatti dai GLHO 
(Gruppo di lavoro per l’handicap operativo) 
№ ІНП (Індивідуальний навчальний план), написаний РГОГ 

(Робоча група з оперативного гандикапу) 

43 

N° di PDP (Piano educativo personalizzato) redatti dai Consigli di 
classe in presenza di certificazione sanitaria 
№ ПНП (Персоналізований навчальний план), написаний 

класовими радами при наявності медичної сертифікації 

7 
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N° di PDP (Piano educativo personalizzato) redatti dai Consigli di 
classe in assenza di certificazione sanitaria 
№ ПНП (Персоналізований навчальний план), розроблений 

радами класу за відсутності медичної сертифікації 

14 

 
B. Risorse 
professionali specifiche 
В. Конкретні професійні 

ресурси 

Prevalentemente utilizzate in… 
В основному використовується в ... 

Sì / No 
Так / Ні 

Insegnanti di sostegno 
Підтримка вчителів 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 
Індивідуальні та малі групи 

Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Комплексна лабораторна діяльність 

(відкриті заняття, захищені майстерні 

тощо) 

Si 

AEC (Assistente 
Educativo Culturale) 
ОАК (освітній асистент 

культури)  

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 
Індивідуальні та малі групи 

Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Комплексна лабораторна діяльність 

(відкриті заняття, захищені майстерні 

тощо) 

Si 

Assistenti alla 
comunicazione 
Асистенти зв’язку 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 
Індивідуальні та малі групи 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Комплексна лабораторна діяльність 

(відкриті заняття, захищені майстерні 

тощо) 

Si 

Funzioni strumentali/ 
coordinamento 
Інструментальні функції/ 

координація 

 Si 

Referenti di Istituto  No 
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Контактні особи 

інституту 
  

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 
Навчальні психологи та 

пов’язані з ними 

зовнішні/ внутрішні 

 No 

Docenti tutor/ mentor 
Вчителі/ наставники 

 No 

Altro: 
Інше: 

  

Altro: 
Інше: 

  

C. Coinvolgimento 
docenti curricolari 
С. Залучення вчителів 

навчальних закладів 

Attraverso… 
Через… 

Sì / No 
Так / Ні 

Coordinatori di classe e 
simili 
Координатори класів 

тощо 

Partecipazione a GLI (Gruppi di lavoro 
per l’inclusione) 
Участь у РГПІ (робочі групи з питань 

інклюзії) 

Si 

Rapporti con famiglie 
Відносини з сім’ями Si 

Tutoraggio alunni 
Репетиторство учнів Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 
Навчально-освітні проекти з 

переважно інклюзивною темою 

Si 

Altro:  
Інше:  

Docenti con specifica 
formazione 
Вчителі зі спеціальною 

підготовкою 

Partecipazione a GLI (Gruppi di lavoro 
per l’inclusione) 
Участь у РГПІ (робочі групи з питань 

інклюзії) 

Si 

Rapporti con famiglie 
Відносини з сім’ями Si 

Tutoraggio alunni 
Репетиторство учнів Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 
Навчально-освітні проекти з  

Si 



159 
 

Продовж. табл. М 
 

 
переважно інклюзивною темою  
Altro:  
Інше:  

Altri docenti 
Інші вчителі 

Partecipazione a GLI (Gruppi di lavoro 
per l’inclusione) 
Участь у РГПІ (робочі групи з питань 

інклюзії) 

Si 

Rapporti con famiglie 
Відносини з сім’ями Si 

Tutoraggio alunni 
Репетиторство учнів Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 
Навчально-освітні проекти з 

переважно інклюзивною темою 

Si 

Altro:  
Інше:  

D. Coinvolgimento 
personale ATA (Assistenti 
tecnicici e amministrativi) 
D. Особисте залучення 

ТАА (технічні та 

адміністративні 

асистенти) 

Assistenza alunni disabili 
Допомога для учням з ОМЗ Si 

Progetti di inclusione/ laboratori integrati 
Проекти інтеграції/ інтегровані 

лабораторії 
Si 

Altro:  
Інше:  

E. Coinvolgimento 
famiglie 
E. Залучення сімей 
 

Informazione/ formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 
Інформація/ навчання з питань 

виховання та педагогічної психології 

розвитку 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
Залучення до проектів із інклюзії Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 
Залучення до пропагандистської 

діяльності освітньої спільноти 

Si 

Altro: 
Інше:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS (Centro territoriali  

Accordi di programma/ protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 
Програми угод/ меморандумів про 

взаєморозуміння щодо ОМЗ 

No 

Accordi di programma/ protocolli di  No 
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di supporto)/ CTI (Centro 
territoriali per 
l’inclusione) 
F. Відносини з 

територіальними 

соціальними та 

медичними службами та 

установами, 

відповідальними за 

безпеку. Відносини з 

ТЦП (Територіальний 

центр підтримки)/ ТЦІ 

(Територіальний центр 

інклюзії) 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Програмні угоди/ меморандуми про 

взаєморозуміння, формалізовані щодо 

труднощів і подібних 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 
Спільні процедури втручання ОМЗ 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 
Спільні процедури втручання на 

дискомфорт тощо 

No 

Progetti territoriali integrati 
Комплексні територіальні проекти No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
Інтегровані проекти на рівні окремих 

шкіл 

Si 

Rapporti con CTS (Centro territoriali di 
supporto)/ CTI (Centro territoriali per 
l’inclusione) 
Відносини з ТЦП (Територіальний 

центр підтримки)/ ТЦІ 

(Територіальний центр інклюзії) 

Si 

Altro: 
Інше:  

G. Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 
G. Відносини з 

приватними компаніями 

та громадськими 

організаціями 

Progetti territoriali integrati 
Комплексні територіальні проекти No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
Інтегровані проекти на рівні окремих 

шкіл 

Si 

Progetti a livello di reti di scuole 
Проекти на рівні шкільної мережі No 

H. Formazione docenti 
H. Навчання вчителів 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/ gestione della classe 
Навчально-дидактичні стратегії/ 

методики/ управління класом 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 
Спеціальні дидактичні та навчально-
дидактичні проекти з переважно 

інклюзивною темою 

Si 



161 
 

Продовж. табл. М 
 

 
Didattica interculturale/ italiano L2 
Міжкультурна / італійська дидактика 

L2 
Si 

 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA (Disturbi 
specifici dell’apprendemento), ADHD 

(Disturbo da deficit d’attenzione ed 

iperattività), ecc.) 
Розвиваюча психологія та 

психопатологія (включаючи СТН 

(специфічні труднощі в навчанні), 

РДУГ (розлад дефіциту уваги з 

гіперактивністю), тощо) 

Si 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali), ecc.) 
Навчальні проекти з особливих 

проблем (аутизм, РДУГ, 

інтелектуальні, сенсорні, тощо) 

Si 

 Altro:  
Інше:  

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
Підсумок виявлених сильних та слабких сторін *: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 
Організаційні та управлінські аспекти, залучені до 

інклюзивних змін 

  *   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti 
Можливість структурування спеціальних курсів 

підвищення кваліфікації вчителів 

   *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive 
Прийняття стратегій оцінки відповідно до 

інклюзивних практик 

   *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 
Організація різних видів підтримки, існуючих в 

школі 

   *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi *     
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esistenti 
Організація різних видів підтримки, доступних поза 

школою, щодо різних існуючих послуг 
     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
Роль сімей та громади у наданні підтримки та участі 

у прийнятті рішень щодо організації освітньої 

діяльності 

   *  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi 
Розробка навчального плану, який уважно ставиться 

до різноманітності та сприяння впровадженню 

інклюзивних курсів навчання 

  *   

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Валоризація наявних ресурсів *     

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Придбання та розподіл додаткових ресурсів, які 

можна використовувати для реалізації проектів 

інклюзії 

    * 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 
Увага приділяється перехідним етапам, які 

відзначають вступ до шкільної системи, 

спадкоємність між різними шкільними 

замовленнями та подальше працевлаштування 

    * 

Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
* = 0: зовсім не 1: всього 2: досить 3: дуже 4 дуже багато 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici 
Адаптовано з показників ЮНЕСКО для оцінки ступеня інклюзивності 

шкільних систем 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 

anno 
Частина II – Цілі підвищення інклюзивності, запропоновані на наступний рік 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Організаційні та управлінські аспекти, залучені до інклюзивних змін 

(хто, що робить, рівень відповідальності в практиках втручання тощо) 
 
La procedura di accoglienza degli alunni certificati (con D.F. (Diagnozi 
funzionale) e certificati DSA (Disturbi specifici dell’appremento) e ADHD (Deficit 

di attenzione e iperattività)) viene gestita e organizzata da un gruppo di lavoro che 
esamina le documentazioni dei nuovi iscritti e procede all’inserimento di tutti gli 
alunni certificati nelle diverse classi, tenendo presenti le esigenze, le caratteristiche 
e le compatibilità dei singoli alunni. Per gli alunni con BES non certificati, ma già 
individuati mediante la procedura di rilevazione attivata dalla scuola, si procede 
alla presa in carico dell’alunno da parte dell’intero Consiglio di classe, attraverso la 

redazione del PEP (Piano Educativo Personalizzato) con il coinvolgimento delle 
famiglie, degli operatori dei servizi sociali e delle figure di sistema individuate 
dalla scuola. 
L’inclusione di alunni con BES (Besogni educativi speciali) comporta, di 

conseguenza, la creazione di un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che 

opererà anche in formazione ridotta con le seguenti figure di sistema:  
 il Dirigente Scolastico (DS), che dirige e coordina tutta l’attività, 

prende visione del PEP e lo firma; 
 la Funzione Strumentale per l’Integrazione, con funzioni di tipo 

organizzativo, consultivo, progettuale e valutativo degli interventi di inclusione; 
 i docenti di sostegno, con funzioni di informazione e mediazione tra 

tutte le componenti del Coordinatore di classe e di Intersezione e nei rapporti con 
le famiglie, 

 tutti i docenti di sostegno; 
 i coordinatori di classe, che sono responsabili della documentazione 

che dovrà essere consegnata al DS; 
 i docenti curriculari, che scelgono le metodologie, gli strumenti 

compensativi, le misure dispensative ed i criteri di valutazione; 
 il personale ATA (Assitenti tecnicici e amministrativi). 

 
Процедуру прийому сертифікованих учнів (згідно з ФД («функціональна 

діагностика») і сертифікацією СРН (специфічні розлади навчання) і РДУГ 

(розлад дефіциту уваги з гіперактивністю) організовує робоча група, яка 

вивчає документацію нових членів і продовжує включати всіх 

сертифікованих студентів у різні класи, беручи до уваги потреби, особливості 

та сумісність окремих учнів. Для учнів з несертифікованими ООП, але вже  
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ідентифікованими через процедуру обстеження, активовану школою, учень 

приймається до школи радою класу, через підготовку ПНП 

(персоналізований навчальний план) з залучення сімей, операторів 

соціальних послуг та системних показників, визначених школою. 
Інклюзія учнів з ООП (особливі освітні потреби) тягне за собою створення 

РГПІ (Робоча група з питань включення), яка також буде працювати за 
скороченою підготовкою з такими показниками системи: 

• директор школи (ДК), який керує та координує всі види діяльності, 

розглядає ПНП та підписує його; 
• інструментальна функція для інклюзії, з організаційними, 

консультативними, плановими та оціночними функціями втручань з 

включення; 
• підтримка вчителів, з інформаційними та посередницькими 

функціями між усіма членами координатора класу та перехрестя та у 

відносинах з сім’ями, 
• асистенція всім вчителям; 
• координатори класів, які відповідають за подання документації 

директору школи; 
• вчителі навчальних закладів, які обирають методології, компенсаційні 

інструменти, диспансерні заходи та критерії оцінки; 
• персонал ТАП (технічні та адміністративні асистенти). 

 
Attraverso tali risorse professionali, l’Istituto si adopera per: 

 implementare una procedura interna di segnalazione del disagio; 
 fornire, attraverso gli strumenti di rilevazione approntati, gli elementi 

necessari all’avvio degli interventi; 
 informare e sensibilizzare le famiglie sulla necessità di interventi 

personalizzati da formalizzare in un progetto educativo elaborato e condiviso in 
tutte le sue parti; 

 individuare e sostenere, con appropriati interventi, gli alunni con 
difficoltà linguistiche, tali da compromettere l’apprendimento. 
 
Завдяки цим професійним ресурсам Інститут працює над: 

• запровадженням внутрішньої процедури звітування про незручності; 
• забезпеченням за допомогою підготовлених інструментів обстеження 

елементів, необхідних для початку інтервенцій; 
• інформуванням та просвітництвом сім’ї про необхідність 

формалізованого персоналізованого втручання в освітній проект, 

розроблений і поширений у всіх його частинах; 
• виявленням і підтримкою, з відповідними втручаннями, учнів з 

мовними труднощами, таких як компромісне навчання. 
 



165 
 

Продовж. табл. М 
 

Inoltre, la scuola collabora con i seguenti soggetti: 
 Gli operatori della ASL (Aziende sanitarie locali) di Priverno, che si 

occupano della valutazione e della presa in carico, su richiesta dei genitori, degli 
alunni con disabilità, con problemi di sviluppo globali e specifici, 
comportamentali, emotivo-relazionali, redigono le certificazioni cliniche e i profili 
di funzionamento previsti entro i termini consentiti e forniscono la consulenza ai 
docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della valutazione.  

 I Servizi Sociali, che ricevono la segnalazione da parte della scuola e 
si rendono disponibili ad incontrare la famiglia o a scuola o presso i Servizi. Su 
richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti 
gli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in coordinamento con la 
scuola. 
Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, 
attivano la procedura per l’assegnazione di AEC (Assistenza educativa e culturale). 
 
Крім того, школа співпрацює з такими суб’єктами: 

 Оператори МООЗ (місцеві органи охорони здоров’я) комуни 

Пріверно, які займаються оцінкою та прийняттям на прохання батьків учнів з 

ОМЗ з глобальними та специфічними проблемами розвитку, поведінки, 

емоційно-реляційними проблемами клінічної сертифікації та очікуваними 

операційними профілями в межах дозволених термінів і надання консультації 

вчителям-підтримки на основі результатів оцінки. 
 Соціальні служби, які отримують звіт від школи і доступні для 

зустрічі з сім’єю або в школі або в Службі. На прохання сім’ї вони оцінюють 

можливість активізації всіх інструментів, доступних для підтримки 

виховання дітей, у координації зі школою. 
Якщо діагностовано ОМЗ, на прохання сім’ї, вони активізують процедуру 

призначення ОАК (освітній асистент культури). 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 
Можливість структурування спеціальних курсів підвищення кваліфікації 

вчителів 
 
Ogni anno si forniranno ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di 
formazione interna e/ o esterna sui temi di inclusione e integrazione .  
Un corso di aggiornamento sui DSA (Disturbi specifici dell’appremento) per tutti i 

docenti. 
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati e specializzati per il 

sostegno. 
Si auspica di avvalersi di esperti in metodologie didattiche che favoriscano 
l’inclusione ed attività di ricerca-azione all’interno dei dipartimenti e dei consigli 

di classe e di intersezione. 
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Щорічно вчителі навчальних закладів та вчителі  підтримки отримують 

внутрішні та / або зовнішні навчальні курси з питань інклюзії та інтеграції. 
Проводяться курси підвищення кваліфікації на СРН (Специфічні труднощі в 

навчанні) для всіх вчителів. 
Є професори, які навчаються та спеціалізуються за підтримки інституту. 
Планується використання експертів у навчальних методах, які сприятимуть 

залученню та дослідженню діяльності у межах департаментів, класових та 

перехресних рад. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Прийняття стратегій оцінки відповідно до інклюзивних практик 
 
Si prevede l’adozione di strategie di valutazione che tengano conto dei diversi 

livelli di partenza relativi alle diverse tipologie di BES; per ogni situazione verrà 
stabilito un protocollo relativo ai livelli essenziali che si dovranno raggiungere con 
le prassi inclusive, e verranno strutturati strumenti di rilevazione delle competenze 
iniziali, in itinere e finali che verranno utilizzati dai consigli di classe e di 
intersezione sia nella valutazione del grado di autonomia raggiunto, (personale e 
sociale), del grado di relazione con i pari e gli adulti, sia nelle singole discipline sia 
per la valutazione delle competenze interdisciplinari. 
Si prevede di individuare modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili a quelle del percorso comune. 
 
Передбачається прийняття стратегій оцінки, які враховують різні початкові 

рівні, що стосуються різних типів ООП; для кожної ситуації буде 

встановлено протокол щодо важливих рівнів, які повинні бути досягнуті за 

допомогою інклюзивних практик, а інструменти будуть структуровані для 

виявлення початкових, внутрішніх і кінцевих компетенцій, які будуть 
використовуватися класовими та перехресними радами як для оцінки ступеня 

автономії, досягнутої (особистої та соціальної), ступеня взаємозв’язку з 

однолітками та дорослими, як в окремих дисциплінах, так і для оцінки 

міждисциплінарних навичок. 
Планується визначити шляхи перевірки досягнутих результатів, які також 

включають тести, подібні до тестів загального шляху. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Організація різних видів підтримки, існуючих в школі 
 
All’inizio dell’anno scolastico, esaminate in commissione le situazioni individuali 

dei singoli studenti con BES, vengono attribuite le ore relative agli insegnanti di 
sostegno, all’assistenza specialistica, e del personale ATA (Assistenti tecnicici e 
amministrativi) preposto all’assistenza di base. 
 
На початку навчального року, після вивчення комісією індивідуальної  



167 
 

Продовж. табл. М 
 

ситуації окремих учнів з ООП, визначаються години, що стосуються вчителів 

підтримки, спеціалізованої допомоги, та персоналу ТАП (технічнi та 

адміністративнi асистенти), призначених для надання основної підтримки. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
Організація різних видів підтримки, доступних поза школою, щодо різних 

існуючих послуг 
 
Si prevede l’incremento dei rapporti con il CTS (Centro territoriali di supporto)/ 

CTI (Centro territoriali per l’inclusione) a livello provinciale, con i servizi sociali e 

sanitari territoriali, con le Associazioni e gli Enti (sia pubblici che privati) presenti 
sul territorio, per rispondere alle sempre maggiori esigenze di formazione, 
monitoraggio e tutoraggio relativi al personale da impiegare nelle strategie di 
inclusione. 
 
Очікується, що це покращить відносини з ТЦП (територіальний центр 

підтримки)/ ТЦІ (територіальний центр інклюзії) на провінційному рівні, з 

місцевими соціальними та медичними службами, з об’єднаннями та органами 

(як державними, так і приватними), присутніми на території, для реагування 

на постійно зростаючі потреби у навчанні, моніторингу та навчання, що 

стосуються персоналу, який буде використовуватися в стратегіях інклюзії. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Роль сімей та громади у наданні підтримки та участі у прийнятті рішень 

щодо організації освітньої діяльності 
 
La famiglia, come prima titolare del compito educativo, deve essere chiamata a 
condividere la responsabilità formativa relativa al ragazzo. Le procedure di 
inclusione inizieranno con l’inoltro, da parte della famiglia, della documentazione 

alla segreteria didattica dell’Istituto. Sarà, inoltre, chiamata in causa sia nella 

stesura che nella condivisione dei singoli PEI (Piano educativo individualizzato) e 
PEP (Piano educativo personalizzato), e dovrà esprimere il consenso sulla 
possibilità di attuare le strategie programmate in relazione alle situazioni 
individuali. 
 
Сім’я, як перший учасник навчального завдання, повинна бути покликана 

поділитися освітньою відповідальністю, що стосується дитини з ООП. 

Процедура включення розпочнеться з пересилання сім’єю документації до 

навчального секретаріату Інституту. Вона також буде поставлена під сумнів 

як у розробці проекту, так і в спільному використанні індивідуальних 

навчальних планів та індивідуальних навчальних планів, і вони повинні 

будуть висловлювати згоду на можливість реалізації запрограмованих  
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стратегій стосовно окремих ситуацій. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
Розробка навчального плану, в якому забезпечується різноманітність та 

сприяння впровадженню інклюзивних курсів навчання 
 
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) lavorerà per la progettazione di 
percorsi inclusivi a partire dall’implementazione di risorse strumentali, attrezzature 

ed ausili informatici (in collaborazione con il CTS (Centro territoriali di supporto) 
provinciale), ed alla formulazione di progetti educativi che prevedano la didattica 
per classi aperte, la compresenza, la flessibilità.  
Si prevederà l’utilizzo di strumenti didattici compensativi e dispensativi. 
Saranno inoltre potenziati l’uso dei laboratori tecnico-pratici e la partecipazione a 
manifestazioni esterne volte a potenziare la fase esperienziale degli apprendimenti. 
 
РГПІ (Робоча група з питань інклюзії) працюватиме над розробкою 

інклюзивних курсів, починаючи з впровадження інструментальних ресурсів, 

обладнання та ІТ-допоміжних засобів (у співпраці з ДТЦ (допоміжний 
територіальний центр) та формулюванням освітніх проектів, що включають 

навчання для відкритих класів, співіснування, гнучкість. 
Передбачається використання компенсаторних та диспенсативних засобів 

навчання. 
Також буде посилено використання техніко-практичних лабораторій та 

участь у зовнішніх заходах, спрямованих на зміцнення експериментальної 

фази навчання. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Валоризація наявних ресурсів 
 
L’IC (Instutito compresivo) ha esperienza nell’accoglienza e nell’integrazione sia 
degli alunni con diversa abilità che nella inclusione degli alunni con DSA (Disturbi 
specifici dell’apprendimento) e con le diverse problematiche relative alle altre 

tipologie di BES. Si intendono incrementare e potenziare le risorse già illustrate, 
condividendo le buone prassi consolidate anche con le scuole del territorio. 
 
Всеосяжний інститут має досвід прийому та інтеграції як учнів з різними 

здібностями, так і з включенням учнів зі СТН (специфічні труднощі в 

навчанні) і з різними проблемами, пов’язаними з іншими типами ООП. Ми 

маємо намір збільшувати та зміцнювати вже проілюстровані ресурси, 

обмінюючись передовим досвідом, об’єднаним також з місцевими школами. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
Придбання та розподіл додаткових ресурсів, які можна використовувати для 

реалізації проектів включення 
 
Si auspica la maggior attribuzione di risorse per una migliore realizzazione dei 
progetti da attuare. 
 
Планується виділення більшого об’єму ресурсів для кращої реалізації 

проектів. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 
Увага приділяється перехідним етапам, які відзначають вступ до шкільної 

системи, спадкоємність між різними шкільними замовленнями та подальше 

працевлаштування 
Nel protocollo di accoglienza degli alunni con BES sono previsti i seguenti 
passaggi: 

 le famiglie di alunni con BES che vogliono conoscere l’offerta 

formativa dell’Istituto possono partecipare agli incontri di orientamento previsti 

dalla Scuola nel mese di Dicembre/ Gennaio, per illustrare le problematiche 
individuali e scegliere il percorso più adatto all’alunno; 

 in tale occasione verranno informati sulle buone prassi adottate 
dall’Istituto (consegna di materiali, programmazioni, e del PAI (Piano annuale 

d’incluzione)); 
 formalizzata l’iscrizione, la famiglia incontrerà il coordinatore per 

l’integrazione, insieme ad un docente referente delle scuola di provenienza, per 
l’esame della documentazione relativa all’alunno, il confronto sull’esperienza 

scolastica precedente e la formulazione di un piano di lavoro da sviluppare 
successivamente con il Coordinatore di classe (CdC);  

 vengono altresì individuate ed assegnate le risorse necessarie 
all’inclusione dei diversi alunni, e gli eventuali sussidi tecnologici necessari; 

 Il referente informa il Coordinatore di Classe e di Intersezione, sulle 
problematiche relative all’alunno, convoca i genitori per il primo CdC insieme agli 

eventuali specialisti ASL (Azienda sociali locali) ed alle altre associazioni e 
collabora con gli insegnanti curriculari per creare clima sereno che consenta 
l’inclusione. 
 
Подальші кроки, включені до протоколу прийому для учнів з ООП: 

 сім’ї учнів з ООП, які хочуть знати освітню пропозицію 

Інституту, можуть брати участь у орієнтовних зустрічах, що проводяться 

школою у грудні/ січні, для ілюстрації індивідуальних проблем та вибору  
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найбільш відповідного шляху для учня; 
 з цього приводу вони будуть поінформовані про передовий 

досвід, прийнятий Інститутом (доставка матеріалів, програмування та PПI 

(pічний план інклюзії)); 
 після оформлення реєстрації сім’я зустрінеться з координатором 

інклюзії разом з референтним вчителем школи, що направляє, для вивчення 

документації, що стосується учня, порівняння попереднього досвіду школи 

та формулювання плану роботи буде розроблено пізніше з координатором 

класу перехрестям приналежності; 
 визначені та призначені необхідні ресурси для інклюзії різних 

учнів, а також необхідні технологічні субсидії; 
 контактна особа інформує координатора класу про проблеми, 

пов’язані з учнем, скликає батьків для першого координатору класу разом з 

будь-якими спеціалістами МСА (місцевими соціальними агентствами) та 

іншими асоціаціями та співпрацює з вчителями навчальних закладів для 

створення безтурботного клімату, що дозволяє інклюзію. 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________________ 
Затверджено Робочою групою з питань інклюзії на_______________________ 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ______________________________ 
Затверджено Вченою радою на________________________________________ 
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Semestr
e 1  
18 h 
(1,8 
ECTS) 
 
Семестр 

1 
18 год. 
(1,8 
кредитів 

ECTS) 

1 – Politiques 
éducatives, 
débats et 
questions 
animées 
 
Освітня 

політика, 

дискусія й 

нагальні 
питання 

1 – Égalité 
d’opportunité: le 
contexte 
d’enseignement, 

compris l’éducation 

prioritaire, le socle 
commun de 
competences, la 
discrimination. 
Laïcité: les 
principes 
fondamentaux et 
leur implication 
dans les écoles 
secondaires. 
Transmission de la 
culture, 
l’émancipation. 
 
1 – Рівність 

можливостей: 

контекст 

навчання, зокрема 
пріоритетна 
освіта, загальні 

базові навички, 

дискримінація. 
Секуляризація: 

фундаментальні 

принципи та їхня 

участь у загальних 

мейнстримінгових 

школах. 
Трансмісія 

культури, 

емансипація  

1 - Lectures (5) + 
Tutorials (13) 
1 – Etudes 
textuelles, analyse 
de documents 
historiques et 
authentiques 
 
2 – Résumé écrit à 
partir de 
documents 
historiques + 
thèse orale 
 
1 – Лекції (5) + 
Семінари (13) 
1 – Текстові 
дослідження, 
аналіз історичної 
та аутентичної 
документації 
 
2 – Написання 

конспектів з 

історичних 

документів +  
усна доповідь  

 
 

Semestr
e 1  
18 h 
(1,8 
ECTS) 

1 - 
Construction 
de l’autorité et 

de la 
confiance  

1 – Gestion 
éducative de la 
construction de 
classe; 
réglementation du 
cadre; prévention et 

1 - Lectures (5) + 
Tutorials (13) 
1 – Etudes 
textuelles, analyse 
de documents, 
études de cas 

Observatio
n de 
l’enseignan

t: 
collecte, 
analyse des 
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Семестр 

1 
18 год. 
(1,8 
кредитів 

ECTS) 

1 – Розбудова 
авторитету та 
довіри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Violence 
scolaire 
2 – Шкільне 
насильстсво 
 

gestion des 
perturbations; 
sanctions et 
punitions; règles en 
classe et de 
l’institution; 

communication en 
classe. 
 
1 – Освітній 

менеджемент 

класу, рамкове 

регулювання; 

запобігання та 

управління 

порушеннями; 

санкції та 

покарання; 

правила 

поводження в 

класі та установі; 

комунікація в 

класі. 
 
2 – Histoire de la 
violence à l’école; 

élève victime, 
professeur de la 
victime; société 
devient de plus en 
plus litigieuse 
envers les écoles; 
violence à l’école et 

dans la sphère 
publique; politiques 
scolaires contre la 
violence à l’école. 
 
2 – Історія 

шкільного 

насильства; учень- 
жертва, 

 (étudier les 
recommandations, 
caractéristiques, 
vidéos dєhistoire) 
 
2 – Résumé écrit à 
partir de 
documents 
historiques + 
thèse orale 
 
1 - Лекції (5) + 

Семінари (13) 
1 – Робота з 

текстом, 

документацією, 

цільове 

дослідження 

(вивчення 

рекомендацій, 

характеристик, 

відеозвітів історії) 
 
 
2 – Написання 

конспектів з 

історичних 

документів +  
усна доповідь 

données de 
l’institution 

où 
l’étudiant 

enseigne 
 
Спостереж

ення за 

вчителем: 
збір, аналіз 

даних 

навчальног

о закладу, 

де 

навчається 

студент 
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  вчитель-жертва; 
суспільство стає 

все більш 

суперечливим 

щодо шкіл; 

насильство в 

школі та в 

громадській сфері; 

шкільна політика 

проти насильства 

в школі. 

  

Semestr
e 2 
18 h 
(1,8 
ECTS) 
 
Семестр 

2 
18 год. 
(1,8 
кредитів 

ECTS) 

1 – Limites de 
la 
normalization 
1 – 
Обмеження 

стандартизації 
 
2 – 
Adolescence 
2 – 
Підлітковий 

вік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 – Аpproches 
psychologiques, 
physiologiques, 
émotionnelles, 
cognitives et 
sociales et les 
impact sur le 
processus 
d’apprentissage; 

identité sociale des 
adolescents; risques 
de l’adolescence 

sous ses aspects 
physiques, 
psychologiques et 
socials. 
 
2 – Психологічні, 

фізіологічні, 

емоційні, 

пізнавальні та 

соціальні підходи 

та вплив на 

процес навчання; 

1 - Lectures (5) + 
Tutorials (13) 
1 – Etudes 
textuelles, recueil 
de faits – analyse 
de données 
 
2 – Résumé écrit à 
partir de 
documents 
historiques + 
thèse orale 
 
1 – Лекції (5) + 
Семінари (13) 
1 – Текстові 
дослідження, 
аналіз історичної 
та аутентичної 
документації 
 
2 – Написання 

конспектів з 

історичних 

документів +  
усна доповідь 
 

L’étudiant 

enseigne 
sans la 
présence 
d'un 
enseignant 
 
Учень 

викладає 

без 

присутнос

ті вчителя 
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3 – 
Décrochage 
scolaire 
3 – 
Відраховуван

ня зі шкіл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Élèves 
ayant des 
besoins 
éducatifs 
spéciaux 
4 – Учні з 

особливими 

освітніми 

потребами 
 
 
 
 
 
 
 
 

соціальна 

ідентичність 

підлітків; ризики 

підліткового віку 

в його фізичних, 

психологічних і 

соціальних 

аспектах. 
 
 
3 – Décrochage en 
termes 
d’apprentissage, en 

termes 
d’environnement. 
 
3 – Процес відсіву 

з точки зору 

навчання, з точки 

зору 

навколишнього 

середовища. 
 
4 – Signification, 
problèmes et 
procédures 
d’accueil et 

d’intégration 

d’élèves ayant des 

besoins éducatifs 
spéciaux dans la 
classe «ordinaire» 
(élèves handicapés 
ou ayant des 
difficultés scolaires 
à long terme). 
 
4 – Значення, 

проблеми та 

процедури для 

прийому та  
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5 – Problèmes 
de genre 
Гендерна 

проблема 

інтеграції учнів з 

ООП в «звичайні»  
мейнстримінгові 

класи (учні з ОМЗ 

або з тривалими 

шкільними 

труднощами). 
 
5 – Аttitudes 
comportementales 
et cognitives des 
filles et des 
garcons; notions de 
diversité de genre, 
genre; stereotypes. 
 
5 – Поведінкові та 

пізнавальні 

відношення дівчат 

і хлопчиків; 

поняття гендерної 

різноманітності; 

стереотипи. 

  

Semestr
e 2 
12 h 
(1,2 
ECTS) 
 
Семестр 

2 
12 год. 
(1,2 
кредитів 

ECTS) 

1 – Motivation 
en milieu 
scolaire 
1 – Мотивація 

у шкільному 

середовищі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – But de 
l’évaluation 
2 – Мета  

1 – Diverses causes 
affectives, sociales, 
institutionnelles; 
pratiques 
éducatives 
favorisant la 
motivation. 
 
1 – Різні емоційні, 

соціальні та 

інституційні 

причини; освітні 

практики, що 

сприяють 

мотивації. 
 
2 – Types et 
fonctions 
d’évaluation;  

1 – Lectures (5) + 
Travaux 
pratiques (7) 
1 – Synthèse à 
partir de 
documents + thèse 
orale 
 
1 – Лекції (5) + 

Практичні 

заняття (7) 
1 – Синтез 

документації + 

усна доповідь 

L’étudiant 

enseigne 
sans la 
présence 
d'un 
enseignant 
 
Учень 

викладає 

без 

присутнос

ті вчителя 
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 оцінювання diverses méthodes 
d’évaluation et 

problèmes. 
2 – Типи та 

функції 

оцінювання; 

проблеми й 

методи 

оцінювання. 
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ДОДАТОК П 
 

Підготовка вчителів до роботи з дітьми з ОМЗ. Паризький університет 

Нантерр. Париж, Франція 
[120] 
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Unité 
éducative 

(UE) 
Одиниця 

освіти 

Descriptif 
Пояснювальна 

записка 

Thèmes et questions 
professionnelles, 

espace, enseignant, 
méthodes 

d’évaluation 
Професійні теми та 

питання, тривалість, 

викладач, методи 

оцінювання 

Modalités 
de contrôle 

Порядок 

контролю 

знань 
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Semest
re 1  
50 h       
(5 
ECTS) 
 
 
Семест

р 1 
50 год. 
(5 
кредиті

в 

ECTS) 

UE 1 – Le 
concept du 
handicap 
approche 
pluridiscipli
naire  
 
UE 1 – 
Поняття 

«ОМЗ» у 

мультидисц

иплінарном

у підході 
 

Cette UE s’appuiera 

sur une approche 
pluridisciplinaire 
pour aborder la 
complexité du 
concept de 
handicap. Elle 
abordera l’évolution 

du concept et du 
regard sur le 
handicap et traitera 
des évolutions 
actuelles dans la 
manière de penser et 
de traiter à la fois 
les personnes en 
situation de 
handicap et leurs 
proches, qu’ils 

soient 
professionnels ou 
membres de la 
famille. L’approche 

du handicap par le 
droit et les 
politiques sociales 
seront abordées dans 
un contexte national 
et international. 
 
Використання 

мультидисципліна

рного підходу для 

вирішення 

складності поняття 

«ОМЗ»; 
обговорення 

еволюції поняття 
«ОМЗ»; розгляд 
поточних подій у 

розумінні та 

лікуванні як дітей з  

Travaux dirigés (20 
h) + Travaux 
personnalisés (30 h) 
Практичні заняття 

(20 год.) + 

самостійна робота 

(30 год.) 
 
Présentation 
générale – 1 h 
Загальна 

презентація – 1 год. 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 
 
Approche du 
handicap par le 
droit – 3 h 
+ témoignage des 
Maisons 
Départementales des 
Personnes 
Handicapées 
(MDPH) 
Підхід до 

визначення поняття 

«ОМЗ» на 

законодавчому рівні 

– 3 год.  
+ свідчення 

відомчих будинків 

інвалідів 
Mme MAUGUIN 
murielle.mauguin@in
shea.fr 
Mme 
CHATROUSSAT 
sabchat@free.fr 

 Formu
le standard: 
Le stagiaire 
choisira 
deux cours 
pour 
lesquels il 
lira un 
article, un 
livre ou un 
chapitre de 
livre qui 
donnera lieu 
à la 
production 
d’un écrit de 

quelques 
pages qui 
fera l’objet 

d’un 

commentaire 
écrit et d’une 

note. 
L’évaluation 

de l’UE se 

fera par les 
responsables 
du diplôme 
ou par un 
des 
enseignants 
intervenant 
dans l’UE.  
 ·Pas 

de formule 
dérogatoire. 
 
• 

Стандартна 

формула: 

студент 

буде  
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  ОМЗ, так і їхніх 

родичів, 

професіоналів або 

членів сім’ї; 
розгляд підходу до 
дітей з ОМЗ через 
законодавство та 
соціальну політику 
у національному та 
міжнародному 
контексті 

Politique nationale 
et internationale – 3 
h 
+ témoignage de 
l’association «Nous 

Aussi» 
Національна та 

міжнародна 

політика у питанні 

ОМЗ – 3 год.  
+ свідчення 

асоціації «Ми 

разом» 
Mme TREMBLAY 
tremblay.mireille_p@
uqam.ca 
Mr PLAISANCE 
erplaisance@gmail.c
om 
 
Les enjeux de l’école 

inclusive – 2 h 
+ témoignage 
Мета та завдання 

інклюзивної школи 

– 2 год. 
+ свідчення 
Mr PUIG 
jose.puig@inshea.fr 
Mr THOMAZET 
Mme SALMONA 
 
Les pratiques 
d’accompagnement 
– 3 h 
+ témoignage 
Практика супроводу 

дітей з ОМЗ – 3 год. 
+ свідчення 
Mme LAURENT 
genevieve.laurent@or
ange.fr 

обирати два 

курси, під 

час яких він 

буде читати 

статтю, 

книгу або 

розділ 

книги, що 

призведе до 

створення 

декількох 

сторінок, 

які будуть 

предметом 

письмового 

коментаря 

та 

примітки. 

Оцінювання 

одиниці 

освіти 

здійснюват

имуть 

співробітни

ки дипломів 

або один з 

викладачів, 

які 

працюють в 

напряму 

такої 

одиниці 

освіти. 
• 

Відсутність 

зневажливої 

формули. 
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   Mr REICHHART 
 
Perspectives 
historiques, 
anthropologiques, 
sociologiques et 
représentations 
sociales – 4 h 
Історичні, 
антропологічні, 
соціологічні 
перспективи та 
соціальні уявлення 
– 4 год. 
Mr STIKER 
stiker.metral@dbmail
.com 
Mr DE LESELEUC 
eric.deleseleuc@insh
ea.fr 
Mr WEISLO 
manu.weislo@free.fr 
 
Les disability studies 
– 2 h 
Дослідження ОМЗ –         
2 год. 
Mme WINANCE 
winance@vjf.cnrs.fr 
 
Bilan et évaluation 
de l’UE – 2 h 
Звітність та 

оцінювання одиниці 

освіти – 2 год. 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 
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Semest
re 1  
50 h       
(5 
ECTS) 
 
Семест

р 1 
50 год. 
(5 
кредиті

в 

ECTS) 

UE 2 – 
Clinique du 
handicap: 
approche 
psychologiq
ue 
UE 2 – 
Клініка 

ОМЗ: 
психологічн

ий підхід 

Cette UE présentera 
les problématiques 
fondamentales 
relatives au 
handicap concernant 
les theories dans 
leurs articulations 
dynamiques avec les 
pratiques 
psychothérapeutique
s, 
d’accompagnement, 

et, plus 
généralement de 
soins psychiques. 
A partir d’une 

approche clinique et 
qualitative, 
s’appuyant sur les 

travaux de 
disciplines et 
théories diverses 
(psychanalyse, 
psychologie 
clinique, 
anthropologie, 
philosophie, 
sociologie, sciences 
de l’éducation), il 

s’agira de présenter 
les concepts et 
théories 
fondamentales pour 
penser le sujet, les 
groupes confrontés 
au handicap comme 
expériences 
subjectives ayant un 
impact sur la 
construction du sujet 
et de ses liens aux 
autres. 

Travaux dirigés (20 
h) + Travaux 
personnalisés (30 h) 
Практичні заняття            
(20 год.) + 

самостійна робота 

(30 год.) 
 
Liens et 
transmissions 
psychiques à 
l’épreuve du 

handicap – 2 h 
Відношення і 
психічні трансмісії 
тестування ОМЗ – 2 
год. 
Mr CICCONE 
albert.ciccone@univ_
lyon2.fr 
 
Annonce du 
handicap de 
l’anténatal à l’âge 

adulte – 3 h 
+ témoignage 
Сертифікація ОМЗ 

від антенатального 

до дорослого віку –  
3 год. 
+ свідчення 
Mme GARGIULO 
marcela.gargiulo@pa
risdescartes.fr 
Mr MISSONNIER 
sylvainmissonier@g
mail.com 
Mme OPPENHEIM 
hoppenheim@orange.
fr 
 
Impact du handicap  

 Form
ule 
standard: 
Le stagiaire 
choisira 
deux cours 
pour 
lesquels il 
lira un 
article, un 
livre ou un 
chapitre de 
livre qui 
donnera 
lieu à la 
production 
d’un écrit 

de quelques 
pages qui 
fera l’objet 

d’un 

commentair
e écrit et 
d’une note. 

L’évaluatio

n de l’UE 

se fera par 
les 
responsable
s du 
diplôme ou 
par un des 
enseignants 
intervenant 
dans l’UE.  
 ·Pas 

de formule 
dérogatoire
. 
 

 Стан

дартна  
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  Tout humain 
traverse les étapes 
de l’existence: 

foetus, bébé, enfant, 
adolescent, adulte, 
personne 
vieillissante. 
L’identité est un 

terreau sur lequel, 
toute sa vie durant, 
le sujet doit vivre les 
modifications de sa 
vie psychique, de 
son corps, de ses 
liens et de sa 
manière d’être dans 

le monde. Les 
situations de 
handicap, de 
maladie peuvent 
influencer le 
déroulement 
existentiel de ces 
seuils de la vie et 
leurs effets 
identitaires. 
 
Представлення 
фундаментальних 
питань, які 

стосуються ОМЗ, 

теорій в їх 

динамічних 

артикуляціях з 

психотерапевтични

ми практиками, 

супроводом і, 

загалом, 

психічною 

допомогою. 
Виходячи з  

sur la construction 
identitaire du sujet 
– 4 h 
Вплив ОМЗ на 

побудову 

ідентичності 

суб’єкта – 4 год. 
Mme KORFF-
SAUSSE 
sksausse@hotmail.co
m 
Mr VAGINAY 
denis.vaginay@wana
doo.fr 
 
Impact du handicap 
sur la famille: les 
parents, les frères et 
soeurs et la famille 
élargie – 3 h 
Вплив ОМЗ на 

сім’ю: батьків, 

братів, сестер та на 

розширену сім’ю – 
3 год. 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme 
AUERBACHER 
babetune@wanadoo.f
r 
Mme LABRELL 
florence.labrell@insh
ea.fr 
 
Impact du handicap 
dans les liens aux 
professionnels 
(médicals, socials et 
éducatifs) – 4 h 

формула: 

студент 

буде 

обирати 

два курси, 

під час 
яких він 

буде 

читати 

статтю, 

книгу або 

розділ 

книги, що 

призведе 

до 

створення 

декількох 

сторінок, 

які будуть 

предметом 

письмовог

о 

коментаря 

та 

примітки. 

Оцінюван

ня одиниці 

освіти 

здійснюва

тимуть 

співробітн

ики 

дипломів 

або один з 

викладачів

, які 

працюють 

в напряму 

такої 

одиниці 

освіти. 
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  клінічного та 
якісного підходу, 
заснованого на 
роботі різних 
дисциплін і теорій 
(психоаналіз, 
клінічна 
психологія, 
антропологія, 
філософія, 
соціологія, 
педагогічні науки), 
мова піде про 
представлення 
понять і теорій про 
суб’єкта з ОМЗ, 
суб’єктивний 
досвід, що впливає 
на побудову 
суб’єкта та його 
зв’язки з іншими. 
Кожна людина 

проходить етапи 

існування: плід, 

дитина, підліток, 

дорослий, людина 

похилого віку. 

Ідентичність – це 

живильне 

середовище, на 

якому протягом 

життя суб’єкт 

повинен жити 

модифікаціями 

свого психічного 

життя, свого тіла, 

своїх зв’язків і 

свого способу 

буття в світі. 

Ситуації з ОМЗ та 

хворобою можуть  

Вплив ОМЗ на 

відношення 

професіоналів 

(медичні, соціальні 

та освітні) – 4 год. 
Mme OPPENHEIM 
hoppenheim@orange.
fr 
Mme RIAZUELO 
helene.riazuelo@free.
fr 
Mr BLIN Marc 
marc.blin@inshea.fr 
 
Groupe de parole et 
psychothérapies 
autisme – 2 h 
Мовна група і 

психотерапія 

аутизму – 2 год. 
Mme DAYAN 
cdayan@parisnanterr
e.fr 
Mme LHEUREUX 
chantal.lheureuxdavi
dse@laposte.net 
 
Bilan et évaluation 
de l’UE – 2 h 
Звітність та 

оцінювання одиниці 

освіти – 2 год. 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 

 Відс

утність 

зневажлив

ої 

формули. 
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  впливати на 

екзистенціальний 

розвиток цих 

етапів життя та їх 

ідентифікаційні 

ефекти. 

  

Semest
re 1 
25 h  
(2 
ECTS) 
 
 
Семест

р 1 
25 год. 
(2 
кредит

и 

ECTS) 

UE 3 – 
Méthodolog
ie du travail 
universitair
e 
 
UE 3 –  
Методика 

роботи 

університет

у 

La méthodologie du 
travail universitaire 
concerne à la fois la 
recherche 
d’information, sa 

hiérarchisation et 
son analyse, la 
rédaction de travaux 
de synthèse et la 
mise en oeuvre d’un 

processus de 
recherché 
(conception à partir 
d’une question, 

d’une problématique 

de recherche, 
opérationnalisation 
de cette 
problématique, mise 
en oeuvre de la 
méthodologie et 
analyse du corpus, 
rédaction finale). 
 
Методологія 

навчальної роботи 

стосується як 

пошуку 

інформації, її 

ієрархії та аналізу, 

написання 

синтезних робіт, 

так і реалізації 

процесу 

дослідження  

Travaux dirigés (10 
h) + Travaux 
personnalisés (15 h) 
Практичні заняття         
(10 год.) + 

самостійна робота 

(15 год.) 
 
Recherche, 
utilisation et analyse 
des documents (base 
de données, 
hiérarchisation des 
sources, references 
bibliographiques) – 
2 h 
Пошук, 

використання та 

аналіз документів 

(база даних, ієрархія 

джерел, 

бібліографічні 

посилання) – 2 год. 
Centre de ressources 
INSHEA 
documentation@insh
ea.fr 
 
Lire, comprendre, 
commenter et 
rendre compte des 
documents. 
Compréhension de 
la construction de 
l’article – 3 h 

 Form
ule 
standard: 
L’évaluatio

n de l’UE 

de 
méthodolo
gie (1) 
s’apprécier

a dans le 
mémoire. 
Le fait 
qu’elle ait 

été suivie 
par le 
stagiaire 
permettra 
l’obtention 

des 2 
ECTS. 
 Pas 

de formule 
dérogatoire
. 
 

 Стан

дартна 

формула: 

оцінюванн

я 

методолог

ії одиниці 

освіти (1) 

буде 

оцінено у  
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  (концепція, 

заснована на 

питанні, 

проблематиці 
досліджень, 

операціоналізації 
даної 

проблематики, 

впровадженні 
методології та 

аналізі корпусу, 

остаточній 
розробці). 

Як читати, розуміти, 

коментувати та 

звітувати з 
документації. 
Розуміння 

стурктури 
статті – 3 год. 
Mme RACHEDI 
zineb.rachedi@inshea
.fr 
 
Méthodologie du 
mémoire – 5 h 
Методологія 

дипломної роботи – 
5 год. 
Mme PUUSTINEN 
minna.puustinen@ins
hea.fr 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 
Centre de ressources 
INSHEA 
documentation@insh
ea.fr 

дипломній 

роботі. 

Той факт, 

що за нею 

стежив 

стажер, 

дозволить 

отримати 
2 ECTS. 
Відсутніст

ь 

зневажлив

ої 

формули. 

Semest
re 2 
25 h  
(3 
ECTS) 
 
Семест

р 2 
25 год. 
(3 
кредит

и  

UE 4 – 
Méthodolog
ie du travail 
universitair
e 
 
UE 4 –  
Методика 

роботи 

університет

у 

Au second semestre, 
seront travaillés les 
outils 
méthodologiques de 
la recherche. Il ne 
s’agira pas 

d’apprendre à 
réaliser un entretien, 
un questionnaire, 
une observation, 
mais de travailler 
sur des recherches  

Travaux dirigés (10 
h) + Travaux 
personnalisés (15 h) 
Практичні заняття 

(10 год.) + 

самостійна робота 

(15 год.) 
 
Questionnaires, 
entretiens, 
observations – 5 h 
Анкетування,  

 Form
ule 
standard: 
L’évaluatio

n de l’UE 

de 
méthodolo
gie (1) 
s’apprécier

a dans le 
mémoire. 
Le fait  
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ECTS)  utilisant ces outils 
pour en comprendre 
l’intérêt et les 

limites en fonction 
des problématiques. 
La moitié des 
enseignements de 
ces deux UE 
concerneront la 
méthodologie du 
mémoire. 
 
Розробка 
методичних 
засобів 
дослідження. 
Йдеться не про те, 
щоб навчитися 
проводити 
інтерв'ю, 
анкетування, 
спостереження, а 
працювати над 
дослідженнями за 
допомогою цих 
інструментів, щоб 
зрозуміти інтерес і 
межі відповідно до 
проблем. Половина 

занять 
стосуватиметься 

методології 

дисертації. 

інтерв’ювання, 

спостереження – 5 
год. 
Mme ARNETON 
Mme DAYAN 
cdayan@parisnanterr
e.fr 
Mme RIAZUELO 
helene.riazuelo@free.
fr 
Méthodologie du 
mémoire – 5 h 
Методологія 

дипломної роботи – 
5 год. 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 
Mme ARNETON 
Mme DAYAN 
cdayan@parisnanterr
e.fr 
Mme RIAZUELO 
helene.riazuelo@free.
fr 

qu’elle ait 

été suivie 
par le 
stagiaire 
permettra 
l’obtention 

des 3 
ECTS. 
 Pas 

de formule 
dérogatoire
. 
 

 Стан

дартна 

формула: 

оцінюванн

я 

методолог

ії одиниці 

освіти (1) 

буде 

оцінено у 

дипломній 

роботі. 

Той факт, 

що за нею 

стежив 

стажер, 

дозволить 

отримати 

3 ECTS. 
 Відс

утність 

зневажлив

ої 

формули. 
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Semest
re 2 
50 h  
(5 
ECTS) 
 
Семест

р 2 
50 год. 
(5 
кредиті

в 

ECTS) 

UE 5 – 
Situation du 
handicap: 
aspects 
pédagogiqu
es et 
processus 
de 
socialization 
aux 
différents 
âges de la 
vie 
 
UE 5 – Стан 

ОМЗ: 

педагогічні 

аспекти та 

процес 

соціалізації 

в різний 

віковий 
період 

L’histoire de la 

scolarisation des 
élèves en situation 
de handicap est 
jalonnée par la 
tension entre milieu 
ordinaire et milieu 
spécialisé. Si 
aujourd’hui le 

contexte sociétal a 
pris résolument 
l’option de l’école 

inclusive, il n’en 

demeure pas moins 
que l’inclusion ne se 

décrète pas et que 
les recherches 
actuelles interrogent 
à la fois les 
modalités de 
l’inclusion et ce que 
cette inclusion fait 
bouger (avancées et 
freins) au sein de 
l’école. En effet, 

une politique 
inclusive produit un 
certain nombre de 
changements sur 
l’école (il faut 

repenser les 
dispositifs, la 
cooperation entre 
médical, médico-
social et école). 
L’école inclusive 
implique que les 
enseignants 
rencontrent un 
nombre croissant 
d’élèves en situatio 

Travaux dirigés (20 
h) + Travaux 
personnalisés (30 h) 
Практичні заняття          
(20 год.) + 

самостійна робота 

(30 год.) 
 
Connaissance des 
dispositifs de 
scolarisation et 
d’éducation. Mises 
en oeuvre des 
dispositifs/ retours 
d’expériences – 2 h 
+ témoignage 
Знання шкільних та 

освітніх систем. 
Реалізація 

установок/ досвіду – 
2 год. 
+ свідоцтва 
Mr PUIG 
jose.puig@inshea.fr 
Mr SARRALIE 
 
Evaluation des 
besoins éducatifs 
particuliers (outils, 
projets, guides 
d’évaluation et mise 

en oeuvre) – 2 h 
Оцінювання 

особливих потреб 

дітей з ОМЗ 
(інструменти, 

проекти, 

керівництва, методи 

оцінювання та 

впровадження) – 2 
год. 

 ·For
mule 
standard: 
Le 
stagiaire 
choisira 
deux cours 
pour 
lesquels il 
lira un 
article, un 
livre ou un 
chapitre de 
livre qui 
donnera 
lieu à la 
production 
d’un écrit 

de 
quelques 
pages qui 
fera l’objet 

d’un 

commentai
re écrit et 
d’une note. 
 ·Pas 

de formule 
dérogatoire
. 
 
 Стан

дартна 

формула: 

учень буде 

обирати 

два курси, 

під час 
яких він 

прочитає 

статтю,  
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  de handicap dans 
leurs classes et sont 
confrontés à des 
élèves avec une plus 
grande diversité de 
troubles. Ces 
troubles peuvent 
être plus ou moins 
bien acceptés et 
seront ressentis 
comme étant plus ou 
moins faciles à 
compenser. Il n’est 

pas toujours aisé de 
comprendre les 
conséquences des 
troubles sur les 
apprentissages. Ces 
cours abordent les 
interrogations/diffic
ultés du point de vue 
des enseignants et 
les méthodes et 
adaptations 
pédagogiques mises 
en oeuvre pour 
favoriser les 
apprentissages des 
élèves en situation 
de handicap. 
La présence des 
élèves en situation 
de handicap a un 
effet sur les 
relations des 
enseignants avec les 
autres 
professionnels avec 
qui ils doivent 
partager l’éducation 

de l’élève (AVS,  

Mr BARREYRE 
jbarreyre@gmail.com 
 
Les métiers 
(auxilaires de vie 
scolaire, éducateurs, 
professeurs des 
écoles) et leurs 
évolutions dans les 
liens avec les enfants 
accueillis – 2 h 
Професійний 

персонал школи 

(асистенти, 

педагоги, шкільні 

вчителі) та розвиток 

їхніх відносин з 

дітьми з ОМЗ – 2 
год. 
Mme JANNER 
martine.janner@gmai
l.com 
Mme BOUZIT 
 
Apprentissages et 
méthodes 
pédagogiques des 
élèves : enjeux 
pédagogiques – 8 h 
Методи навчання та 

виховання учнів з 

ОМЗ: педагогічні 

цілі й завдання – 8 
год. 
Mme LEWI-
DUMONT 
nathalie.lewi-
dumont@inshea.fr 
Mme 
VANBRUGGHE 
Anne  

книгу або 

розділ 

книги, що 

призведе 

до 

написання 

декількох 

сторінок, 

які будуть 

предметом 

письмовог

о 

коментаря

. нотатку. 
Відсутніст

ь 

зневажлив

ої 

формули. 
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  orthophoniste, etc). 
Les familles, de plus 
en plus impliquées 
au fil du temps dans 
l’éducation de leur 

enfant, modifient les 
relations entre 
enseignants et 
familles. Il s’agit 

également de 
s’interroger sur ce 

que vivent et 
ressentent les élèves 
concernés par la 
situation de 
handicap, lorsqu’ils 

grandissent au sein 
de l’école de 

quartier ou 
établissement 
spécialisé, et sur ce 
que ressentent les 
élèves ordinaires des 
écoles. 
 
Історія виховання 

дітей з ОМЗ 

характеризується 

напруженістю між 

звичайним і 

спеціалізованим 

середовищем. 

Якщо сьогодні 

суспільний 

контекст рішуче 

скористався 

можливістю 

інклюзивної 

школи, 

залишається 

фактом, що  

anne.vanbrugghe@in
shea.fr 
Mr MOREAU Cédric 
cedric.moreau@inshe
a.fr 
Mme GALLET 
Corinne 
corinne.gallet@inshe
a.fr 
Mr GARNIER 
Philippe 
philippe.garnier@ins
hea.fr 
Mme PUUSTINEN 
minna.puustinen@ins
hea.fr 
Mme CHOTIN Anne 
anne.chotin@inshea.f
r 
Mme RACHEDI 
zineb.rachedi@inshea
.fr 
 
Les vécus de 
l’éducation 

inclusive, passage au 
milieu inclusif – 4 h 
Досвід 

інклюзивного 

навчання, перехід 

до інклюзивного 
середовища – 4 год. 
Mme CELESTE 
celesteberna@free.fr 
Mr SARRALIE 
Christian 
christian.sarralie@ins
hea.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 
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  включення не 

визначено і що 

нинішні 

дослідження 

ставлять під сумнів 

як модальності 

включення, так і 

що це включення 

адвансує в школі. 

Дійсно, 

інклюзивна 

політика виробляє 

певну кількість 

змін у школі 

(необхідно 

переосмислити 

прийоми, 
співпрацю між 

медичними, 

медико-
соціальними та 

шкільними 
установами). 
Інклюзивна школа 

передбачає, що 

вчителі стикаються 

зі збільшенням 

кількості учнів з 

обмеженими 

можливостями у 

своїх класах і 

мають справу з 
дітьми з великою 

різноманітністю 

розладів. Ці 

розлади можуть 

бути більш-менш 

прийняті і їх 

компенсувати буде 

легко. Не завжди 

12 
Mme BATAILLE 
 
Bilan et évaluation 
de l’UE – 2 h 
Звітність та 

оцінювання одиниці 

освіти – 2 год. 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 
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  легко зрозуміти 

наслідки розладів 

на навчання. Ці 

курси стосуються 

питань/ труднощів 

з точки зору 

вчителів та методів 

навчання та 

адаптацій, що 

реалізуються для 

сприяння 

навчанню дітей з 

ОМЗ. 
Присутність учнів 

з обмеженими 

можливостями 

впливає на 

відносини вчителів 

з іншими 

професіоналами, з 

якими вони 

повинні ділитися 

освітою особливих 

дітей (супровідник 

дітей з ОМЗ, 

логопед тощо). 

Сім’ї, які все 

частіше беруть 

участь у освіті 

своєї дитини, 

змінюють 

відносини між 

вчителями та 

сім’ями. Йдеться 

також про те, яким 

є досвід і почуття 

учнів, які 

постраждали 

внаслідок ОМЗ, 

коли вони 

виростають у 
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  загальній 

мейнстримінговій 

школі або 

спеціалізованій 

установі, і які 

почуття здорових 

учнів шкіл. 

  

Semest
re 2 
100 h  
(10 
ECTS) 
 
Семест

р 2 
100 
год. 
(10 
кредиті

в 

ECTS) 

UE 6 – 
Rédaction 
du mémoire  
 
UE 6 –  
Написання 

дипломної 

роботи 

Cette UE ne 
comprendra pas de 
cours mais un suivi 
des mémoires. Ces 
suivis seront 
l’occasion 

d’apprécier le travail 

réalisé dans chacun 
des modules. Une 
attention particulière 
sera apportée à 
l’appropriation des 

apports des UE 
«méthodologie du 
travail 
universitaire». 
 
Написання 

дипломної роботи 

з метою 

оцінювання 

роботи, виконаної 

в кожному модулі. 

Особлива увага 

приділятиметься 

використанню 

вхідних даних 

одиниць освіти 3 

та 4 «Методологія 

роботи 

університетів». 

Travaux dirigés (20 
h) + Travaux 
personnalisés (80 h) 
Практичні заняття         
(20 год.) + 

самостійна робота 

(80 год.) 
 
Rédaction d’un 
mémoire – 20 h 
Написання 

дипломної роботи – 
20 год. 
Mme SCELLES 
rscelles@parisnanterr
e.fr 
Mme JOSELIN 
laurence.joselin@ins
hea.fr 

 Form
ule 
standard: 
Le 
stagiaire 
choisira un 
thème de 
mémoire 
concernant 
le 
handicap, il 
devra 
réinvestir 
des 
éléments 
des autres 
UE dans le 
mémoire. 
Le 
mémoire 
devra 
articuler 
les 
éléments 
théoriques, 
méthodolo
giques et la 
pratique du 
stagiaire. Il 
n’excédera 

pas 20 
pages et 
comprendr
a une 
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    bibliograph
ie. La 
validation 
du 
mémoire 
portera sur 
l’écrit et 

sur le 
travail 
exposé à 
l’oral. Le 

suivi des 
mémoires 
sera réparti 
entre 
l’ensemble 

des 
intervenant
-e-s en 
fonction 
des sujets, 
par les 
responsabl
es du 
diplôme. 
L’évaluatio
n du 
mémoire se 
fera par les 
responsabl
es du 
diplôme, 
accompagn
és de 
l’enseignan

t-e qui a 
suivi le 
mémoire.  
Pas de 
formule 
dérogatoire   
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    Стандартн

а формула: 

студент 

буде 

обирати 

тему 

дипломної 

роботи, що 

стосується 

ОМЗ, йому 

доведеться 

реінвестув

ати 

елементи 

одиниць 

освіти в 

цю роботу. 

Студент 

повинен 

сформулю

вати 

теоретичні

, 
методологі

чні 

елементи 

та 

практику. 

Робота не 

має 

перевищув

ати 20 

сторінок і 

має 

містити 

бібліограф

ію. 

Валідація 

дипломної 

роботи 
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    буде 
зосередже

на на 

письмові 

та усні 

роботи. 

Подальші 
дипломні 

роботи 

будуть 

поширюва

тися між 

усіма 

доповідача

ми за 

тематикою

, 
відповідал

ьними за 

диплом. 

Оцінюван

ня 

диплома 
здійснюват

имуть 

дипломні 

працівник

и у 

супроводі 

викладача. 
• 

Відсутніст

ь 

зневажлив

ої 

формули. 
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ДОДАТОК Р 
 

Підготовка вчителів до роботи з дітьми з ОМЗ. Фундація Ернеста Бессо. 

Рим, Італія 
[116] 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca dell’Italia 

Fondazione Ernesta Besso 
Largo di Torre Argentina, 11, 00186, Roma, tel. 68.80.28.94 

Indirizzi email: desk.corsi_inclusione@fondazionemarcobesso.net 
http://www.fondazionemarcobesso.it/ 

 
Міністерство освіти, університет та дослідження Італії 

Фундація Ернеста Бессо 
 
 

Tabella dei corsi attivati per l’anno scolastico 2004-2005 
Ente Morale Regio Decreto n. 1853 del 28-12-1922 

Accreditata presso il M.I.U.R. come Ente di formazione, Decreto del 31-07-2002  
prot. n. 147 del 28 marzo 2003 

 
Таблиця курсів, активованих на 2003-2004 навчальний рік 

Королівський декрет № 1853 від 28.12.1922 р. 
Акредитований Міністерством як навчальний заклад Декретом від 31 липня 

2002 р.  
прот. № 147 від 28 березня 2003 р. 

 
Corso 
Курс 

Tematiche 
Тематика 

A Chi e’rivolto 
Кому адресований 

Relatore 
Доповідач 

1. Aspetti 
normative 
dell’inclusione 
 
Ore totali 6 
 
1. Нормативні 

аспекти 

Conoscere gli aspetti 
normativi dell’inclusione 

(per docent curricolari) 
 
Знати нормативні 

аспекти інклюзії (для 

вчителів-предметників) 

Docenti curricolari di 
ogni ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники всіх 

рівнів 

Dott. Nocera 
Salvatore 

mailto:desk.corsi_inclusione@fondazionemarcobesso.net
http://www.fondazionemarcobesso.it/
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інклюзії 
 
Всього годин 

6 

   

2. Aspetti 
normative 
dell’inclusione 
 
Ore totali 6 
 
2. Нормативні 

аспекти 

інклюзії 
 
Всього годин 

6 

Conoscere gli aspetti 
normativi dell’inclusione 

(per docenti di sostegno) 
 
Знати нормативні 

аспекти інклюзії (для 

асистентів вчителя) 

Docenti di sostegno 
di ogni ordine e grado 
 
Асистенти вчителя 
всіх рівнів 

Dott. Nocera 
Salvatore 

3. Lo 
sviluppo 
psicologico del 
bambino 
 
Ore totali 15 
 
3. 
Психологічни

й розвиток 

дитини 
 
Всього годин 

15 

Approfondire le fonti del 
disadattamento infantile 
per poterlo adeguatamente 
riconoscere e gestire, 
migliorare la 
comunicazione bambino-
bambino, docente-alunno. 
Lo psicodramma. 
 
Поглибити джерела 

дитячого пристосування 

для того, щоб мати 

можливість адекватно 

розпізнати та керувати 

ним, покращити 

спілкування між 

дитиною та дитиною, 

вчитель-учень. 

Психодрама. 

Docenti curricolari e 
di sostegno scuola 
dell’infanzia e 

primaria 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
дитячого садку та 

початкової школи 

Dott.ssa 
Manes 
Sabina 

4. Progettare e 
valutare per 
competenze in 
ottica 
inclusive 
 

Cosa sono le competenze 
e il loro ruolo 
nell’inclusione. Progettare 
per competenze. Valutare 
per competenze. 
Certificare le competenze. 
 

Docenti curricolari di 
ogni ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники всіх 

рівнів 

Dott. 
Consegnati 
Simone 
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Ore totali 15 
 
4. 
Проектування 

та вміння 

інклюзивно 

оцінювати 
 
Всього годин 

15 

Які вміння та їх роль у 

включенні. Дизайн 

навичок. Оцінювання за 

вміннями. 

Сертифікування вмінь 

  

5. I disturbi 
del 
comportament
o e i 
comportament
i a rischio in 
età evolutiva 
 
Ore totali 15 
 
5. Поведінкові 

розлади та 

ризикована 

поведінка у 

віці розвитку 
 
Всього годин 
15 

Caratteristiche dei disturbi 
del comportamento e i 
comportamenti a rischio 
nell’età evolutiva. 
Promuovere i fattori di 
protezione. L’intervento 
nel processo 
d’insegnamento/ 
apprendimento. 
Promuovere l’inclusione 
nel gruppo classe 
 
Характеристика 

порушень поведінки та 

ризикової поведінки у 

віці розвитку. Сприяти 

факторам захисту. 

Втручання в процес 

виховання/ навчання. 

Сприяти включенню до 

групи класів 

Docenti curricolari e 
di sostegno scuola 
dell’infanzia e 

primaria 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів школи 

Dott.ssa 
Trojani 
Fabiola 

6. Strategie 
didattiche 
inclusive 
 
Ore totali 15 
 
6. Інклюзивні 

стратегії 

навчання 
 

Quali strategie facilitano 
l’inclusione scolastica e 

perché. Cosa è il tutoring, 
il cooperative learning, lo 
sfondo integratore e il 
mastery learning 
 
Які стратегії сприяють 

включенню до школи та 

чому. Що таке  

Docenti curricolari e 
di sostegno scuola 
dell’infanzia e 

primaria 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів 

Dott. 
Consegnati 
Simone 
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Всього годин 

15 
репетиторство, 

кооперативне навчання, 

інтегруюча підготовка 

та оволодіння навчанням 

  

7. Didattica 
inclusiva per 
gli alunni con 
disabilità 
uditiva 
 
Ore totali 12 
 
7. Інклюзивне 

навчання 

учнів з вадами 

слуху 
 
Всього годин 

12 

Gli alunni sordi: aspetti 
clinici, psicosociali ed 
educativi. Le difficoltà 
linguistiche e di 
integrazione. La Lingua 
Italiana dei Segni. 
Metodologie e tecniche 
inclusive. 
 
Глухі школярі: клінічні, 

психосоціальні та 

освітні аспекти. Мовні 

та інтеграційні 

труднощі. Італійська 

мова знаків. Інклюзивні 

методи та прийоми. 

Docenti curricolari e 
di sostegno di ogni 
ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів 

Dott. Striano 
Nicola 

8. Didattica 
inclusiva per 
gli alunni con 
disabilità 
visiva 
 
Ore totali 12 
 
8. Інклюзивне 

навчання 

учнів із 

вадами зору 
 
Всього годин 

12 

Caratteristiche 
psicoeducative degli 
alunni con minorazione 
visiva. Strategie e tecniche 
inclusive. L’uso del 

Braille, L’uso delle nuove 

tecnologie 
 
Психоедукаційні 

характеристики учнів із 

порушеннями зору. 

Інклюзивні стратегії та 

методи. Використання 

шрифту Брайля, 

використання нових 

технологій 

Docenti curricolari e 
di sostegno di ogni 
ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів 

Dott. 
Balocco 
Iacopo 

9. Sindrome di 
Down e 
disabilità 
intellettive 
 

Cos’è la Sindrome di 

Down e la disabilità 
intellettiva, organizzare 
una didattica inclusiva 
efficace, cosa e come  

Docenti curricolari e 
di sostegno di ogni 
ordine e grado 
 
Вчителі- 

Operatori 
dell’Associa

zione 
Persone 
Down 
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Ore totali 15 
 
9. Синдром 

Дауна та 

інтелектуальні 

вади 
 
Всього годин 

15 

valutare, il piano di realtà 
come sfondo integratore 
 
Що таке синдром Дауна 

та інтелектуальна 

інвалідність, організація 

ефективного 

інклюзивного навчання, 

що і як оцінити, план 

реальності як 

інтегруючий фон 

предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів 

 

10. Autismo: 
strategie di 
intervento e di 
inclusione 
scolastica 
 
Ore totali 15 
 
10. Аутизм: 

стратегії 

втручання та 

включення до 

школи 
 
Всього годин 

15 

Strategie di intervento 
necessarie all’integrazione 

scolastica dell’alunno con 

autismo o disabilità in 
genere, come potenziare le 
abilità curriculari, da 
quelle di base, a quelle di 
secondo livello relative 
alle diverse discipline. 
Strategie e tecniche per 
potenziare l’espressione 
verbale e la 
comunicazione nei 
bambini o ragazzi 
appartenenti allo spettro 
autistico. Dimensione 
metodologico-didattica e 
sociale 
 
Стратегії втручання, 

необхідні для 

схоластичної інтеграції 

учня з аутизмом або 

ОМЗ взагалі, як 

посилити навчальні 

здібності, від базових, 

до тих, що мають другий 

рівень, пов’язаних з 

різними дисциплінами. 

Стратегії та методи 

посилення вербальної 

Docenti curricolari e 
di sostegno di ogni 
ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів 

Dott.ssa 
Centra Rita 
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 виразності та 

спілкування у дітей чи 

молоді, що належать до 

аутистичного спектру. 

Методико-дидактичний 

та соціальний вимір 

  

11. B.E.S. non 
B.E.S. tutti 
siamo speciali 
 
Ore totali 15 
 
11. Особливі 

освітні 

потреби не 

такі особливі, 

ми всі 

особливі 
 
Всього годин 

15 

Lettura pedagogica della 
normativa sui B.E.S. La 
didattica inclusiva in 
prospettiva I.C.F. Saper 
lavorare in gruppo: team 
teaching. La didattica 
laboratoriale 
 
Педагогічне читання 

законодавства про 

особливі освітні 

потреби. Дидактика 

включення в 

перспективі 

Міжнародної федерації 

коучингу. Знання, як 

працювати в групі: 

навчання в команді. 

Лабораторне навчання 

Docenti curricolari di 
ogni ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники всіх 

рівнів 

Dott.ssa 
Pisano S 
Dott.ssa 
Striano C 
Dott.ssa 
Fazio F. 
Dott. Striano 
N 
Dott.ssa 
Saturno 
Marinella 

12. D.S.A. 
dalla teoria 
alla pratica 
 
Ore totali 15 
 
12. 
Специфічні 

розлади від 

теорії до 

практики 
 
Всього годин 

15 

Chi sono i D.S.A. come 
riconoscerli, lettura 
diagnosi in chiave 
pedagogica, stili di 
apprendimento, stili 
d’insegnamento, relazione 

educativa, metodologie e 
strategie didattiche 
personalizzate e 
individualizzate, strumenti 
compensativi e 
dispensativi, strumenti di 
lavoro in classe, il P.D.P., 
uso e costruzione delle 
mappe concettuali 
 
Що таке специфічні 

Docenti curricolari e 
di sostegno di ogni 
ordine e grado 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів 

Dott.ssa 
Pisano 
Stefania 
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 розлади Як їх 

розпізнати, читання 

діагностики в 

педагогічному ключі,  

стилі навчання, 

навчальні відносини, 

персоналізовані та 

індивідуалізовані 

методи та стратегії 

навчання, компенсаторні 

та диспансерні 

інструменти, 

інструменти роботи на 

уроці, індивідуальний 

навчальний план, 

використання та 

побудова 

концептуальних карт 

  

13. Una 
didattica 
attiva e 
laboratoriale 
per una reale 
inclusione 
 
Ore 12 
 
13. Активне та 

лабораторне 

навчання для 

реального 

включення 
 
12 годин 

Dalla lezione frontale a 
interventi metodologici di 
didattica attiva ed 
inclusiva. Imparare a 
progettare non solo per 
materie ma in termini di 
interdisciplinarietà 
Imparare a progettare per 
laboratori in ottica 
inclusiva. Laboratorio di 
drammatizzazione 
 
Від фронтального уроку 

до методичних втручань 

активного та 

інклюзивного 

викладання. Навчання 

проектувати не тільки 

для предметів, але з 

точки зору 

міждисциплінарності. 

Навчитися проектувати 
лабораторії в 

Docenti curricolari e 
di sostegno della 
scuola d’infanzie e 

primaria 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
дитячого садку та 

початкової школи 

Dott.ssa 
Striano 
Caterina 
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 інклюзивній 

перспективі. 

Драматична майстерня 

  

14. ADHD: 
come 
potenziare 
l’attenzione e 

l’autoregolazi

one 
 
Ore 9 
 
14. Розлад 

дефіциту 

уваги з 

гіперактивніст

ю: як 

підвищити 

увагу та 

саморегуляці

ю 
 
9 годин 

Caratteristiche 
neuropsicologiche 
specifiche. Strumenti di 
osservazione: analisi 
funzionale, schede per 
osservare aspetti specifici 
(attenzione, aspetti 
emotivi e relazionali), 
scale valutative. 
Programmazione degli 
interventi psicoeducativi. 
Predisposizione e 
strutturazione 
dell’ambiente e delle 
attività. Adattamento delle 
procedure di 
apprendimento. Didattica 
metacognitiva. Gestione 
delle dinamiche del 
gruppo classe 
Coinvolgimento e 
comunicazione con la 
famiglia 
 
Специфічні 

нейропсихологічні 

характеристики. 

Інструменти 

спостереження: 

функціональний аналіз, 

картки для 

спостереження за 

конкретними аспектами 

(увага, емоційні та 

реляційні аспекти), 

шкали оцінювання. 

Програмування психо- 
освітніх втручань. 
Підготовка та 

Docenti curricolari e 
di sostegno di ogni 
ordine di scuola 
 
Вчителі-
предметники та 

асистенти вчителя 
всіх рівнів школи 

Dott.ssa 
Centra Rita 
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 структурування 

навколишнього 

середовища та заходів. 

Адаптація навчальних 

процедур. 

Метакогнітивна освіта. 

Управління динамікою 

групової групи 

Залучення та 

спілкування з родиною. 
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ДОДАТОК С 
 

Підготовка вчителів до роботи з дітьми з ОМЗ. Фундація Ернеста Бессо. 

Рим, Італія 
[116] 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca dell’Italia 

Fondazione Ernesta Besso 
Largo di Torre Argentina, 11, 00186, Roma, tel. 68.80.28.94 

Indirizzi email: desk.corsi_inclusione@fondazionemarcobesso.net 
http://www.fondazionemarcobesso.it/ 

 
Міністерство освіти, університет та дослідження Італії 

Фундація Ернеста Бессо 
 
 

Tabella dei corsi attivati per l’anno scolastico 2015-2016 
Direttiva Ministeriale n. 11/2014 art.5 con D.D.G prot. n. 147 del 28 marzo 2014 

 
Таблиця курсів, активованих на 2014-2015 навчальний рік 

Декрет Міністерства № 11/2014 ст. 5 з прот. № 147 від 28 березня 2014 р. 
 

Corso online 
Онлайн-курс 

Obiettivi 
Цілі  

Destinatari 
Адресати 

Relatore 
Доповідач 

1. La 
didattica per 
competenze in 
ottica inclusiva, 
un cambio di 
paradigma 
 
Ore totali 20 (di 
cui 15 di 
webinar e 5 di 
studio 
individuale dei 
materiali)  

 conoscere la 
didattica per competenze; 
 cosa si intende per 

competenze come 
progettare per 
competenze; 
 come valutare per 

competenze; 
 cosa significa 

certificare per 
competenze. 
 
 знати як викладати 

Docente di ogni 
ordine e grado 
 
Вчитель кожного 

порядку та 

ступеня 

Prof. 
Fernanda 
Fazio, Prof. 
Maria 
Teresa 
Sigari 

mailto:desk.corsi_inclusione@fondazionemarcobesso.net
http://www.fondazionemarcobesso.it/
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1. Навчання 

компетенціям в 

інклюзивній 

перспективі, 

зміна парадигми 
 
Загальна 

кількість годин 

20 (15 з яких –  
вебінари та 5 – 
на індивідуальне 

вивчення 

матеріалів) 

за навичками; 
 що розуміється під 

навичками, такими як 

проектування; 
 як оцінити за 

вміннями; 
що означає засвідчити за 

компетентністю. 

  

2. Strategie 
didattiche 
inclusive 
 
Ore totali 20 (di 
cui 15 di 
webinar e 5 di 
studio 
individuale dei 
materiali)  
 
2. Інклюзивні 

стратегії 

навчання 
 
Загальна 

кількість годин 

20 (15 з яких –  
вебінари та 5 – 
на індивідуальне 

вивчення 

матеріалів) 

 quando una strategie 
didattica è inclusiva? 
 caratteristiche delle 

principali strategie 
inclusive; 
 come una scuola 

puòdiventare inclusive; 
 il ruolo dei docenti e 

del Decreto superior nel 
processo di inclusione 
scolastica. 
 
 знати коли 

включена стратегія 

викладання? 
 характеристику 

основних інклюзивних 

стратегій; 
 як школа може 

стати інклюзивною; 
 роль вчителів та 

постанови вищого рівня 

у процесі включення до 

школи. 

Docente di ogni 
ordine e grado  
 
Вчитель кожного 

порядку та 

ступеня 
 

Prof. 
Francesco 
Fusillo  
 

3. L’approcci

o pedagogico del 
Service  

conoscere le 
caratteristiche base 
dell’approccio pedagogic 
del service learning; 

Docente di ogni 
ordine e grado  
 
Вчитель кожного 

Prof.ssa 
Maria 
Cinque  



208 
 

Продовж. табл. С 
 

Learning: 
progettare 
evalutare 
nell’ottica 

dell’apprendime

nto servizio 
 
Ore totali 20 (di 
cui 15 di 
webinar e 5 di 
studio 
individuale dei 
materiali) 
 
3. Педагогічний 

підхід 

службового 

навчання: 

планування 

оцінювання з 

точки зору 

служби 

навчання 
 
Загальна 

кількість годин 

20 (15 з яких –  
вебінари та 5 – 
на індивідуальне 

вивчення 

матеріалів) 

 imparare a 
progettare nell’ottica del 

service learning; 
 padroneggiare 

strumenti dimonitoraggio 
e valutazione; 
 conoscere la 

differenza tra Didattica 
per competenze 
evolontariato: la terza via 
è il service learning. 
 
 знати основні 

характеристики 

педагогічного підходу 

службового навчання; 
 навчитися 

проектувати з точки 

зору службового 

навчання; 
 оволодіти 

інструментами 

моніторингу та оцінки; 
знати різницю між 

дидактикою у навичках 

розвитку: третій спосіб 

–  службове навчання. 

порядку та 

ступеня 
 

 

    
Corsi in 
presenza 
Курси в 

присутності 

Obiettivi 
Цілі 

Destinatari 
Адресати 

Relatore 
Доповідач 

4. Bullismo e 
Cyberbullismo 
 
Ore totali 21  
 

 agevolare 
l’acquisizione di una 

maggiore professionalità 
attraverso l’acquisizione 

di informazioni sulla  

Docenti curricolari 
di ogni ordine e 
grado  
 
Вчитель кожного  

Dott.ssa 
Fabiola 
Trojani  
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4. Булінг та 

кібербулінг 
 
Всього годин 21 

tematica del Bullismo e 
del Cyberbullismo; 
 potenziare 

l’efficacia dello stile 

educativo dei docenti, 
attraverso la creazione di 
strategie educative attente 
ai bisogni emotivi degli 
alunni e funzionali a 
motivare gli alunni ad 
apprendere e a sviluppare 
le proprie potenzialità 
assertive; 
 creare uno spazio di 

riflessione e condivisione 
sulla gestione del gruppo 
classe, con particolare 
riferimento alle situazioni 
problematiche; 
 fornire un supporto 

contenitivo relative alle 
dinamiche presentate o 
vissute; 
 incrementare lo 

spirito di coesione e 
collaborazione del corpo 
docente. 
 
 сприяти набуттю 

більшого 

професіоналізму за 

рахунок набуття 

інформації на предмет 

булінгу та кібербулінгу; 
 підвищувати 

ефективність методів 

навчання вчителів, 

шляхом створення 

освітніх стратегій, з 

урахуванням емоційних 

потреб учнів, та  

порядку та 

ступеня 
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  функціональних 

для мотивації учнів до 

навчання та розвитку 

власного потенціалу; 
 створити простір 

для роздумів та обміну 

щодо управління 

класною групою, з 

особливим посиланням 

на проблемні ситуації; 
 надавати 

підтримку динаміці, 

представленій чи 

досвідченій; 
посилити дух 

згуртованості та 

співпраці викладацького 

складу. 

  

5. La 
relazione con le 
famiglie e il 
lavoro di rete 
 
Ore totali 21  
 
5. 
Взаємовідносин

и з родинами та 

налагодження 

контактів 
 
Всього годин 21 

 la reazione della 
famiglia alla diagnosi di 
disabilità; 
 fattori di rischio e 

fattori di protezione: 
livello di gravità della 
disabilità, dinamiche 
familiari, capacità di 
analisi della situazione, 
strategie di coping, 
supporto formale e 
informale; 
 le varie fasi del 

ciclo vitale dellafamiglia: 
il momento 
dellacomunicazione della 
diagnosi, l’ingressoa 

scuola, l’ingresso nella 

pubertà e adolescenza, Il 
percorso dopo la 
scuoladell’obbligo, il 

passaggio all’età adulta; 
  

Docenti di 
sostegno e 
curricolari della 
scuola d’infanzia, 

della primaria e 
della secondaria di 
I grado  
 
Вчитель 

підтримки та 

вчитель-
предметник 

дитячого садка, 

початкової та 

середньої шкіл 

Prof.ssa 
Rosa Ferri  
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  la relazione scuola-
famiglia: aspettiimplicati 
(istituzionali e non), 
strumenti utilizzabili, 
strategie di 
comunicazione; 
 l’organizzazione di 

un lavoro di retecome 
risorsa per la scuola e la 
famiglia. 
 
 знати реакцію сім’ї 

на діагноз ОМЗ; 
 фактори ризику та 

фактори захисту: рівень 

тяжкості ОМЗ, сімейна 

динаміка, вміння 

аналізувати ситуацію, 

стратегії подолання, 

формальна та 

неформальна підтримка; 
 різні фази 

життєвого циклу сім’ї: 

момент повідомлення 

діагнозу, вступ до 

школи, початок 

статевого дозрівання, 
доросле життя; 
 стосунки школа-

сім’я: неявні аспекти 

(інституційні чи інші), 

корисні інструменти, 

комунікаційні стратегії; 
організація роботи як 

ресурсу для школи та 

родини. 

  

6. Disturbi 
evolutivi 
specifici (D.S.A.) 

 chi sono i D.S.A.; 
 come riconoscerli, 

lettura diagnosi in chiave 
pedagogica, stili di 

Docenti curricolari 
e di sostegno di 
ogni ordine e grado  

Dott.ssa 
Stefania 
Pisano  
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dalla teoria alla 
pratica 
 
Ore totali 21  
 
6. Специфічні 

порушення 

розвитку від 

теорії до 

практики 
 
Всього годин 21 

apprendimento, stili 
d’insegnamento, relazione 

educativa, metodologie e 
strategie didattiche 
personalizzate e 
individualizzate, strumenti 
compensativi e 
dispensativi, strumenti di 
lavoro in classe; 
 il P.D.P., uso e 

costruzione delle mappe 
concettuali. 
 
 Знати, що таке 

специфічні порушення 

розвитку; 
 як їх розпізнавати, 

читання діагнозу з 

педагогічної точки зору, 
методи навчання, стилі 

навчання, навчальні 

відносини, 

персоналізовані та 

індивідуалізовані методи 

та стратегії навчання, 

компенсаторні та 

диспансерні засоби, 

інструменти роботи на 

уроці; 
 індивідуальний 

навчальний план, 

використання та 

побудова 

концептуальних карт. 

Вчитель-
предметник та 

асистент вчителя 
всіх рівнів 
 

 

7. Didattica 
inclusiva per gli 
alunni con 
disabilità 
sensoriali 

 gli alunni sordi: 
aspetti clinici, 
psicosociali ed educative; 
le difficoltà linguistiche e 
diintegrazione; 
la Lingua Italiana dei 
Segni; 
 metodologie e 

Docenti curricolari 
e di sostegno di 
ogni ordine e grado  
 
Вчитель- 
предметник та 
асистент вчителя 
всіх рівнів 

Dott. 
NicolaStrian
o (disabilità 
uditive) 
Dott.  
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Ore totali 24  
 
7. Інклюзивне 

навчання учнів 

із сенсорними 

вадами 
 
Всього годин 24 

tecniche inclusive; 
 caratteristiche 

psicoeducative degli 
alunni con minorazione 
visiva; 
 strategie e tecniche 

inclusive; 
 l’uso del Braille; 
 l’uso delle nuove 

tecnologie. 
 
 глухі вихованці: 

клінічні, психосоціальні 

та освітні аспекти; 
 мовні та 

інтеграційні труднощі; 
 італійська мова 

жестів; 
 інклюзивні методи 

та прийоми; 
 психо-освітні 

характеристики учнів із 

порушеннями зору; 
 інклюзивні 

стратегії та методи; 
 використання 

шрифту Брайля; 
використання нових 

технологій. 

 IacopoBaloc
co 
(disabilità 
visive) 

8. Autismo: 
strategie di 
intervento e di 
inclusione 
scolastica 
 
Ore totali 21  

strategie di intervento 
necessarie all’integrazione 

scolastica dell’alunno con 

autismo o disabilità in 
genere, come potenziare le 
abilità curriculari, da 
quelle di base, a quelle di 
second livello relative alle 
diverse discipline; 
 

Docenti curricolari 
e di sostegno di 
ogni ordine e grado  
 
Вчитель-
предметник та 

асистент вчителя 

всіх рівнів 

Dott.ssa Rita 
Centra  
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8. Аутизм: 

стратегії 

втручання та 

включення до 

школи 
 
Всього годин 21 

 strategie e tecniche 
per potenziare 
l’espressione verbale e la 

comunicazione nei 
bambini o ragazzi 
appartenenti allo spettro 
autistico; 
 dimensione 

metodologico didattica e 
sociale. 
 
 стратегії 

втручання, необхідні для 

схоластичної інтеграції 

учня з аутизмом або 

ОМЗ загалом, як 

посилити навчальні 

здібності, від базового, 
до другого рівня, що 

стосуються різних 

дисциплін; 
 стратегії та 

прийоми для посилення 

словесного вираження та 

спілкування у дітей чи 

молоді, що належать до 

аутистичного спектру; 
дидактичний та 

соціальний 

методологічний вимір. 

  

9. Besogni 
educative 
specifici (B.E.S.) 
non B.E.S. tutti 
siamo speciali 
 
Ore totali 21  
 

 cooperazione e 
inclusion;  
saper lavorare in gruppo: 
l’insegnamento Lettura in 

chiave pedagogica della 
normativa sui Bisogni 
Educativi Speciali i 
Bisogni Educativi Speciali 
e la didattica inclusive in 
prospettiva International 
Coach Federation (ICF); 
 

Docenti curricolari 
e di sostegno di 
ogni ordine e grado  
 
Вчитель-
предметник та 

асистент вчителя 
всіх рівнів 

Prof. Nicola 
Striano  
Prof. Maria 
Teresa 
Sigari  
Prof. 
Caterina 
Striano  
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9. Особливі 

освітні потреби 

не особливі, 

адже всі ми 

особливі 
 
Всього годин 21 

 la didattica 
laboratoriale: tecnologie e 
metodologie inclusive. Il 
lavoro cooperativo degli 
insegnanti e le nuove 
tecnologie; 
 la co-gestione della 

classe: quando si è in due 
e la gestione dei conflitti; 
 programmare 

insieme per competenze; 
 valutare insieme le 

competenze. 
 
 співпраця та 

інклюзія; 
 вміння працювати 

в групі: викладання 

читання в педагогічному 

річищі законодавства 

про особливі освітні 

потреби та інклюзивного 

викладання в 

перспективі 

Міжнародної федерації 

коучерів; 
 лабораторне 

навчання: інклюзивні 

технології та методики. 

Спільна робота 

викладачів та із 

залученням нових 

технологій; 
 класове спільне 

управління: коли разом 

керують конфліктами; 
 разом планувати 

навички; 
 разом оцінювати  

 Prof. Maria 
Teodolinda 
Saturno,  
Prof. 
Stefania 
Pisano  
Prof. 
Fernanda 
Fazio  
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 вміння.   
10. I disturbi 
del 
comportamento: 
ADHD, come 
potenziare 
l’attenzione e 

l’autoregolazion

e 
 
Ore totali 21  
 
10. Поведінкові 

розлади: розлад 

дефіциту уваги з 

гіперактивністю, 

як підвищити 

увагу та 

саморегуляцію 
 
Всього годин 21 

 caratteristiche 
neuropsicologiche 
specifiche; 
 strumenti di 

osservazione: analisi 
funzionale, schede per 
osservare aspetti specifici 
(attenzione, aspetti 
emotivi e relazionali), 
scale valutative; 
 programmazione 

degli interventi 
psicoeducativi. 
Predisposizione e 
strutturazione 
dell’ambiente e delle 

attività; 
 adattamento delle 

procedure di 
apprendimento. Didattica 
metacognitiva. Gestione 
delle dinamiche del 
gruppo classe; 
 coinvolgimento e 

comunicazione con la 
famiglia. 
 
 специфічні 

нейропсихологічні 

характеристики; 
інструменти 

спостереження: 

функціональний аналіз, 

картки для 

спостереження 

конкретних аспектів 

(уваги, емоційних та 

реляційних аспектів), 
шкали оцінювання; 
 

Docenti curricolari 
e di sostegno di 
ogni ordine e grado  
 
Вчитель-
предметник та 

асистент вчителя 
всіх рівнів 
 

Dott.ssa Rita 
Centra  
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  планування психо-
освітніх втручань. 

Підготовка та 

структурування 

середовища та 

діяльності; 
 адаптація 

навчальних процедур. 

Метакогнітивна освіта. 

Управління динамікою 

групової групи; 
 залучення та 

спілкування з родиною. 

  

11.  Sindrome 
di Down e 
aspetti 
normativi 
dell’inclusione 
 
Ore totali 21  
 
11. Синдром 

Дауна та 

регуляторні 

аспекти інклюзії 
 
Всього годин 21 

 cos’è la Sindrome di 

Down, organizzare una 
didattica inclusive 
efficace, cosa e come 
valutare, il pianodi realtà 
come sfondo integratore; 
 aspetti normativi 

dell’inclusione secondo i 

nuovi decreti legislativi. 
 
 що таке синдром 

Дауна, організація 

ефективного 

інклюзивного навчання, 

що і як оцінювати, план 

реальності як інтегруюча 

основа; 
 регуляторні 

аспекти інклюзії 

відповідно до нових 

законодавчих декретів. 

Docenti curricolari 
e di sostegno di 
ogni ordine e grado  
 
Вчитель-
предметник та 

асистент вчителя 
всіх рівнів 
 

Dott. 
Salvatore 
Nocera e 
operatori 
dell’Associa

zione 
Persone 
Down  
 

12. Ciascuno 
ha il suo posto 
nel mondo 
 
Ore totali 21  
 

 le fasi dello 
sviluppo infantile. 
Laboratorio grafico; 
 il rapporto tra pari 

problematiche relative alla 
famiglia (Separazioni,  

Docenti curricolari 
e di sostegno della 
scuola 
dell’infanzia e 

della primaria  
 

Dott.ssa 
Sabina 
Manes  
Prof.ssa 
Caterina 
Striano 
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12. Кожен має 

своє місце у 

світі 
 
Всього годин 21 

divorzi, lutti e handicap) 
laboratorio di 
drammatizzazione; 
 disturbi del 

comportamento sociale 
(bugie e menzogne, furti, 
aggressività, fughe, 
mutismo laboratorio di 
drammatizzazione; 
 il disagio e condotte 

antisociali. Percorsi 
educativo –didattici da 
strutturare in forma 
laboratoriale; 
 disturbi del 

comportamento alimentare 
e sfinterico Disturbi del 
sonno: paure e fobie 
Favole della Duss; 
 il disagio genera 

conflitti. Strategie di 
soluzione in classe; 
 la Comunicazione 

interpersonale. Giochi di 
comunicazione. 
 
 фази розвитку 

дитини. Графічна 
лабораторія; 
 взаємозв’язок між 

однолітками Проблеми, 
пов’язані з сім’єю 
(розлучення, смерть та 
бідність), семінар з 
драматизації; 
розлади соціальної 

поведінки (брехня, 

крадіжки, агресія, втечі, 

драматизаційний 

лабораторний мутизм); 
 

Вчитель-
предметник та 

асистент вчителя 
дитячого садка та 

початкової школи 
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  дискомфорт та 

антисоціальна поведінка. 

Навчальні курси – 
дидактика повинна бути 

структурована в 

лабораторному форматі; 
 порушення 

харчування та 

сфінктери. Розлади сну: 

страхи та фобії; 
 неприємність 

породжує конфлікти. 

Стратегії рішення в 

класі; 
 міжособистісне 

спілкування. 

Комунікаційні ігри. 
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ДОДАТОК Т 
 

Підготовка вчителів до роботи з дітьми з ОМЗ. Агентство з підготовки й 

розвитку шкіл. Манчестер, Англія 
[187] 

 
 

 
Department for Education and Skills of Great Britain 

Training and Development Agency for Schools 
Piccadilly Gate, Store Street, Manchester, M1 2 WD, UK 
site internet https://webarchive.nationalarchives.gov.uk 

 
Міністерство освіти і навичок Великої Британії 

Агентство з підготовки й розвитку шкіл 
 

Curriculum 
(Special Educational Needs and Disability Act 2001; The Education Regulations 

119/2006; The Education Regulations 176/2007) 
Academic year 2008-2009 

 
Курикулум  

(Акт «Про особливі освітні потреби і ОМЗ» від 2001 р.; Положення «Про 

освіту» № 119 від 2006 р.; Положення «Про освіту» № 176 від 2007 р.) 
Навчальний рік 2008-2009 

 

Themed 
section 

Тематични

й блок 

Session/ 
timing 
Сесія/ 

тривалість 

Activity/ timing 
Теоретична/ 
практична 

діяльність/ 
тривалість 

Quality 
teaching 
standar

ds 
(QTS/ 

Q) 
addresse

d (NB 
standar

ds  

Learning 
outcomes 

Результати 

навчання 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
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decodin
g below 

the 
table) 

Розглян

уті 

стандарт

и якості 

навчанн

я (QTS/ 
Q) (NB 
декодув

ання 

стандарт

ів 

подано 

нижче 

таблиці) 

 

Developme
nt and 
diversity 
 
Розвиток і 

різноманіт

ність 
 

1. Inclusion, 
the 
individual 
and the 
environmen
t  
3 h 30 min 
 
1. Інклюзія, 

особистість 

та 

навколишнє 

середовище 
3 год. 30 хв.  

1. The meaning 
of inclusion – 20 min 
2. Inclusion in 
school – 25 min 
3. Thinking about 
objectives and 
expectations – 
40 min 
4. Self-
assessment the 
Ofsted way – 30 min 
5. The 
environment and the 
individual – 45 min 
6. An 
introduction to the 
SEN and disability 
duties – 30 min 
7. Review and 
reflection – 20 min. 
 
1. Значення 

інклюзії – 20 хв. 
2. Інклюзія в  

Q1,Q2, 
Q3, Q5, 
Q11,Q15
, Q19, 
Q21 

 understand 
how the terms 
‘inclusion’, 

‘special 

educational 
needs’ and 

‘disability’ are 

used; 
 understand 

the context 
provided by the 
statutory and 
regulatory 
framework for 
SEN and/ or 
disability; 
 understand 

school and staff 
duties relating to 
SEN and/ or 
disability; 
 be aware of 

key recent 
documents  
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  школі – 25 хв. 
1. Роздуми про 

цілі та очікування – 
40 хв. 
2. Самооцінюван

ня як шлях 

розвитку Офсед – 
30 хв. 
3. Навколишнє 

середовище та 

особистість – 45 хв. 
4. Ознайомлення 

із зобов’язаннями 

щодо вищої освіти 

та інклюзії дітей з 

ОМЗ – 30 хв. 
Огляд і рефлексія – 
20 хв. 

 SEN and/ or 
disability and 
know where to 
refer to them; 
 understand 

the difference 
between ‘within-
child’ and 

‘environmental’ 

models of 
disability. 
 
 розуміти, 

використанняся 

термінів 
«інклюзія», 

«особливі 

освітні потреби» 

і «ОМЗ»; 
 розуміти 

контекст, 

передбачений 

нормативно-
правовою базою 

для дітей з ОМЗ; 
 розуміти 

обов’язки 

школи та 

персоналу, що 

стосуються 

дітей з ОМЗ; 
 бути в 

курсі ключових 

недавніх 

документів про 

ОМЗ; 
 розуміти 

різницю між 

«медичною» і 

«екологічною» 

моделями 
інвалідності. 
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 2 – 
Inclusive 
planning 
and 
assessment 
of the 
curriculum 
3 h 50 min 
 
2 – 
Інклюзивне 
планування 
та 
оцінювання 
курикулумі

в  
3 год. 50 хв. 

1. The curriculum –          
20 min 
2. Who does what? –         
30 min 
3. ‘Every Child 
Matters’ – 20 min 
4. Planning an 
inclusive curriculum 
– 40 min 
5. Assessing the 
curriculum – 30 min 
6. National 
curriculum 
assessments and the P 
scales – 45 min 
7. External 
accreditation at key 
stage 4 – 35 min 
8. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. Курикулум – 
20 хв. 
2. Хто що робить? –          
30 хв. 
3. Організація 

«Кожна дитина має 

значення» – 20 хв. 
4. Планування 

інклюзивного 

курикулуму – 40 хв. 
5. Оцінювання 

курикулуму – 30 хв. 
6. Оцінювання 

національного 

курикулуму та 

шкали Р – 45 хв. 
7. Зовнішня 

акредитація на 

ключовому етапі 4 –           
35 хв. 
8. Огляд і рефлексія  

Q1,Q2,Q
3, 
Q6,Q7,Q
8, 
Q10,Q11
, 
Q15,Q19
, Q29 

 understand 
individuals’ roles 

in respect of the 
National 
Curriculum 
framework and 
how flexibility 
can be used to 
plan for 
inclusion; 
 understand 

the statutory 
national 
curriculum 
assessment; 
 understand 

how 
qualifications can 
support the 
progress of pupils 
with SEN and/ or 
disabilities; 
 understand 

the different 
forms and 
purposes of 
assessment. 
 
 розуміти 

ролі 

індивідуумів у 
рамках 

національного 

курикулуму, а 

також як 

гнучкість може 

бути 

використана для 

планування 

інклюзії; 
 розуміти 

законодавчу 
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  – 10 хв.  оцінку 

національних 

курикулумів; 
 розуміти, 

яким чином 

кваліфікації 

можуть 

підтримувати 

розвиток учнів з 

ОМЗ; 
 розуміти різні 

форми та цілі 

оцінювання. 
3 – 
Overview of 
the 
inclusion 
statement 
3 h 
 
3 – Огляд 

інклюзії на 

законодавчо

му рівні 
3 год. 

1. Overview – 35 min 
2. Choosing 
appropriate learning 
objectives – 55 min 
3. Appropriately 
challenging 
expectations – 1 h 20 
min 
4. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. Огляд – 35 хв. 
2. Вибір 
відповідних цілей 
навчання – 55 хв. 
3. Відповідні 
очікування –                  
1 год. 20 хв. 
4. Огляд і рефлексія 
– 10 хв. 

Q1,Q3, 
Q10,Q13
, 
Q19,Q25
, Q26 

 understand 
how the national 
curriculum 
inclusion 
statement works; 
 be able to 

identify learning 
objectives 
appropriate for 
pupils, or groups 
of pupils, with 
SEN and/ or 
disabilities; 
 understand 

how to base their 
expectations of 
what pupils with 
SEN and/ or 
disabilities can 
achieve on 
accurate 
assessment and 
tracking of 
progress.  
 

 розуміти, 

як працює 

Декларація 

«Про  
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    включення» до 

національного 

курикулуму; 
 бути в 

змозі визначити 

навчальні цілі, 

характерні для 

учнів, або груп 

учнів, з ОМЗ; 
розуміти, як 

базувати свої 

очікування на 

тому, чого 

можуть досягти 

учні з ОМЗ, на 

основі точного 

оцінювання та 

відстеження 

прогресу. 
4 – 
Planning 
3 h 
 
4 – 
Планування 

3 год. 

1. Teaching styles 
and approaches – 30 
min 
2. Removing barriers 
to learning – 1 h 
3. Planning – 1 h 
15 min 
4. Review and 
reflection – 15 min 
 
1. Методи та 
підходи навчання – 
30 хв. 
2. Видалення 

бар’єрів для 

навчання – 1 год. 
3. Планування –                
1 год. 15 хв. 
4. Огляд і рефлексія 

– 15 хв. 

Q6,Q10, 
Q11,Q14
, 
Q15,Q19
, 
Q22,Q25
, 
Q26,Q29
, 
Q32,Q33 

 understand 
some 
straightforward 
teaching styles 
and approaches 
for students with 
SEN and/ or 
disabilities; 
 begin to 

develop a 
repertoire of 
strategies to 
overcome 
barriers to 
learning for 
students with 
SEN and/ or 
disabilities; 
 know how 

to annotate 
planning for the 
class to take 
account of  
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    learning 
objectives, 
teaching 
approaches and 
modifications for 
individuals and 
groups; 
 understand 

the benefits of 
planning 
collaboratively. 
 

 розуміти 

деякі прості 

стилі та підходи 

до навчання 

дітей з ОМЗ; 
 розпочати 

розробку 

переліку 
стратегій 

подолання 

бар’єрів для 

навчання дітей з 

ОМЗ; 
 знати, як 

аннотирувати 

планування для 

класу з 

урахуванням 

цілей навчання, 

підходів до 

навчання та 

модифікацій для 

окремих осіб та 

груп; 
розуміти 

переваги 

спільного 

планування. 
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 5 – 
Removing 
barriers for 
disabled 
pupils 
3 h 30 min 
 
Усунення 

бар’єрів для 

дітей з ОМЗ 
3 год. 30 хв. 

1. Changing attitudes 
over the years – 
20 min  
2. The ‘Disability 
Discrimination Act’  
and schools – 45 min 
3. Reasonable 
adjustments – 50 min  
4. What enables 
teachers to make 
reasonable 
adjustments? – 
20 min 
5. Removing barriers 
– 45 min  
6. Review and 
reflection – 15 min 
 
1. Зміна ставлення з 

роками – 20 хв. 
2. Закон «Про 

дискримінацію за 
ознакою ОМЗ»  
та школи – 45 хв. 
3. Розумні 

налаштування – 
50 хв. 
4. Що дозволяє 

вчителям 

здійснювати 

розумні зміни? –         
20 хв. 
5. Усунення 

бар’єрів – 45 хв. 
6. Огляд і рефлексія 

– 15 хв. 

Q2,Q6, 
Q20,Q2
5, Q26 

 understand 
the historical and 
educational 
context of the 
disability 
discrimination 
duties; 
 understand 

the two main 
duties towards 
disabled students; 
 understand 

how the SEN and 
‘Disability 

Discrimination 
Act’ duties work 

together; 
 understand 

how the 
reasonable 
adjustments duty 
applies in a range 
of contexts. 
 

 розуміти 

історичний та 

освітній 

контекст 

обов’язків щодо 

дискримінації за 
ознакою ОМЗ; 
 розуміти 

два основних 
обов’язки 

стосовно дітей з 

ОМЗ; 
 розуміти 

спільність дій 

обов’язків щодо 

дітей з ОМЗ та 

Закону «Про 

дискримінацію з 



228 
 

Продовж. табл. Т 
 

    ознакою ОМЗ» 

спільно 

працюють; 
розуміти спосіб 

поширення 
обґрунтованого 
коригування в 

ряді контекстів. 
 6 – 

Understand
ing key 
aspects of 
the 
‘Disability 

Discriminat
ion Act’ 
3 h 30 min 
 
6 – 
Розуміння 

ключових 

аспектів 

Закону 

«Про 

дискриміна

цію за 
ознакою 
ОМЗ» 
3 год. 30 хв. 

1. Key aspects of the 
Department for 
Education and Skills/ 
Department of Health 
guidance on working 
with students with 
medical needs and 
guidance on 
educational visits – 
45 min 
2. Practical issues for 
students with SEN 
and/ or disabilities; 
potential for teaching 
and learning 
presented by 
educational visits – 
45 min 
3. Duty and value of 
consulting disabled 
students and adults 
wherever possible –       
45 min 
4. Basic 
understanding of the 
potential of 
information computer 
technologies to 
remove barriers for 
students with SEN 
and/ or disabilities – 
45 min 
5. Review and 
reflection – 30 min  

Q2,Q6, 
Q20,Q25
, Q26 

understand: 
 key aspects 

of the 
implementation 
of the disability 
discrimination 
legislation 
including: 
 implication

s of the 
‘Disability 

Discrimination 
Act’ 2005 

relating to 
teaching and 
learning for 
pupils with SEN 
and/ or 
disabilities; 
 basic 

awareness of 
appropriate ICT 
resources to 
support the 
learning of pupils 
with SEN and/ or 
disabilities; 
 administrati

on of medicines; 
 planning 

and going on an 
educational visit; 
 sharing 

information and  
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  1. Ключові аспекти 
Департаменту 
освіти та навичок та 
охорони здоров’я 
щодо роботи з 
учнями з 
медичними 
потребами та 
керівництво 
навчальними 
візитами – 45 хв. 
2. Практичні 

питання для учнів з 

ОМЗ; потенціал для 

виховання та 

навчання, 

запропонований 
навчальними 

візитами – 45 хв. 
3. Обов’язок та 

значення 

консультацій учнів з 

ОМЗ та дорослих, 

де це можливо – 
45 хв. 
4. Базове розуміння 

потенціалу 

інформаційних 

комп’ютерних 

технологій для 

усунення бар’єрів 

для учнів з ОМЗ – 
45 хв. 
5. Огляд і рефлексія 

– 30 хв. 

 keeping records. 
 
Розуміти 

ключові аспекти 

впровадження 

законодавства 

про 

дискримінацію з 

ознакою ОМЗ, 

зокрема: 
 наслідки 

Закону «Про 

дискримінацію з 

ознакою ОМЗ» 

2005 р. стосовно 
виховання та 

навчання учнів з 

ОМЗ; 
 базову 

обізнаність 

щодо 

відповідних 

ресурсів ІКТ для 

підтримки 

навчання учнів 

ОМЗ; 
 введення 

ліків; 
 плануванн

я та здійснення 
навчального 

візиту; 
обмін 

інформацією та 

ведення обліку. 
Areas of 
need set 
out in the 
‘SEN code 

of  

7 – An 
overview of 
cognition 
and 
learning  

1. The range of needs 
related to cognition 
and learning – 45 min  
2. Shared features of 
learners’ needs –  

Q10,Q19
, 
Q25,Q26
, Q29 

 understand 
the range of 
needs related to 
cognition and 
learning; 
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practice’ 
 
Сфера 

потреб за 

«Процесуа

льним 

кодексом 

дітей з 

особливим

и 

потребами

» 

needs 
3 h 30 min 
 
7 – Огляд 

когнітивних 

та 

навчальних 

потреб  
3 год. 30 хв. 

15 min 
3. Learning 
objectives: small 
steps – 45 min  
4. Including students 
with learning 
difficulties – 45 min  
5. Processing 
information and 
recording learning –        
30 min 
6. Review and 
reflection – 30 min 
 
1. Діапазон потреб, 
пов’язаних з 
пізнанням і 
навчанням – 45 хв. 
2. Спільні 

особливості потреб 

учнів – 15 хв. 
3. Цілі навчання: 

маленькі кроки – 
45 хв. 
4. Включення учнів 

з труднощами в 

навчання – 45 хв. 
5. Обробка 

інформації та запис 

навчання – 30 хв. 
6. Огляд і рефлексія 

– 30 хв. 

  be familiar 
with terminology 
used to describe 
these needs; 
 understand 

common features 
in the support 
needs of students 
with learning 
difficulties; 
 understand 

how learning 
tasks can be 
broken down into 
small, achievable 
steps to support 
students’ 

learning; 
 be familiar 

with some of the 
teaching styles 
and approaches 
that are 
appropriate for 
students with 
learning 
difficulties; 
 understand 

how students can 
be helped to 
process 
information and 
record their ideas. 
 

 розуміти 

спектр потреб, 

пов’язаних з 

пізнанням і 

навчанням; 
 знати 

термінологію 

для опису цих 
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    потреб; 
 розуміти 

спільні риси 

підтримки 

потреб учнів з 

труднощами в 

навчанні; 
 розуміти 

можливість 

поділу завдань 

навчання 

можуть бути 

розбиті на малі 
частини, 
досяжні кроки 

для підтримки 

навчання учнів з 

труднощами в 

навчанні ; 
 ознайомит

ися з методами 

та прийомами 
навчання для 

учнів з 

труднощами в 

навчанні; 
 розуміти 

способи 

допомоги учням 

з труднощами в 

навчанні під час 

обробки 
інформації та 

запису своїх 
ідеї. 

8 – 
Learning 
and 
teaching for 
dyslexic 
pupils 

1. Understanding 
dyslexia – 45 min  
2. Recognising 
students likely to be 
on the dyslexic 
continuum – 15 min  

Q10,Q14
, 
Q19,Q23
, Q26 

 understand 
current 
definitions of 
dyslexia; 
 be aware of 

some of the 
barriers to  
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 3 h 20 min 
 
8 – 
Виховання 

та навчання 

дітей з 

дислексією 
3 год. 20 хв. 

3. Learning 
objectives and 
removing barriers – 
30 min 
4. Teaching styles 
and approaches – 
multi-sensory 
learning – 45 min  
5. Teaching styles 
and approaches using 
ICT – 35 min  
6. Review and 
reflection – 30 min 
 
1. Розуміння 
дислексії – 45 хв. 
2. Визнання учнів, 

які, ймовірно, 

знаходяться на 

континуумі 

дислексії – 15 хв. 
3. Цілі навчання та 

усунення бар’єрів –           
30 хв. 
4. Стилі та підходи 

викладання – 
багатосенсорне 

навчання – 45 хв. 
5. Стилі навчання та 

підходи з 

використанням ІКТ 

– 35 хв. 
6. Огляд і рефлексія 
– 30 хв. 

 learning for 
dyslexic students; 
 be able to 

recognise when to 
modify learning 
objectives for 
dyslexic students; 
 know some 

teaching styles 
and approaches 
for dyslexic 
students; 
 know how 

to make 
modifications or 
adjustments to 
remove barriers 
for dyslexic 
students; 
 be familiar 

with some ICT 
that can support 
dyslexic students. 
 
 розуміти 

поточні 

визначення 

дислексії; 
 усвідомлю

вати деякі 
бар’єри 
навчання учнів з 
дислексією; 
 вміти 

розпізнавати 
необхідність 
змінювати 
навчальні цілі 
для учнів з 
дислексією; 
 знати 

певні методи та 
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    підходи 

навчання учнів з 

дислексією; 
 знати, як 

вносити зміни 

або коригування 

для усунення 

бар’єрів для 

учнів з 

дислексією; 
 ознайомит

ися з ІКТ, які 

можуть 

підтримувати 

учнів з 

дислексією. 
10 – The 
particular 
needs of 
pupils with 
an autistic 
spectrum 
disorder 
3 h 40 min 
 
10 – 
Особливі 

потреби 

дітей з 

аутизмом 
3 год 40 хв. 

Introduction – 5 min  
1. The early 
development of ideas 
– 30 min  
2. The triad of 
impairments and the 
curriculum – 40 min  
3. Autism and 
Asperger syndrome – 
30 min  
4. The autistic 
spectrum disorder-
friendly environment 
– 25 min  
5. Addressing 
potential barriers to 
participation and 
learning – 35 min  
6. Rote learning and 
routine – 25 min  
7. Social 
understanding and 
feelings – 15 min  
8. Review and 
reflection – 10 min 
 

Q8,Q18, 
Q21,Q25
, 
Q30,Q31
, Q33 

 be familiar 
with the original 
ideas of Leo 
Kanner and Hans 
Asperger; 
 be able to 

recognise the 
similarities and 
differences in the 
diagnosis of 
autism and 
Asperger 
syndrome; 
 recognise 

how the triad of 
impairments links 
to these ideas; 
 be able to 

identify practical 
strategies to 
create an autistic 
spectrum 
disorder-friendly 
learning 
environment; 
 be able to  
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  Вступ – 5 хв. 
1. Ранній розвиток 

ідей – 30 хв. 
2. Тріада порушень і 

курикулум – 40 хв. 
3. Аутизм і синдром 

Аспергера – 30 хв. 
4. Середовище, 

сприятливе для 

дітей з розладами 

аутистичного 

спектру – 25 хв. 
5. Вирішення 

потенційних 

перешкод для участі 

та навчання – 35 хв. 
6. Навчання 

методом 

механічного 

запам’ятовування та 

усталена практика –       
25 хв. 
7. Соціальне 

розуміння і почуття 

– 15 хв. 
8. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

  remove 
barriers for 
students with an 
autistic spectrum 
disorder. 
 
 знайомити

ся з 

оригінальними 

ідеями Лео 

Каннера та 

Ганса 

Аспергера; 
 вміти 

розпізнавати 

подібності та 

відмінності в 

діагностиці 

аутизму та 

синдрому 

Аспергера; 
 визначати, 

як тріада 

порушень 

пов’язана з цими 

ідеями; 
 бути в 

змозі визначити 

практичні 

стратегії для 

створення 

середовища 

навчання, що 

сприяє розвитку 

аутистичного 

спектру; 
 бути в 

змозі усунути 

перешкоди для 

учнів з розладом 

аутистичного 

спектру. 
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 11 – 
Introducing 
behavioural
, emotional 
and social 
difficulties 
3 h 30 min 
 
11 – 
Ознайомлен

ня з 

біхевіорист

ичними, 

емоційними 

та 

соціальним

и 

труднощам

и 
3 год. 30 хв. 

1. The nature of 
behavioural, 
emotional and social 
difficulties – 30 min  
2. Understanding 
behaviour: students’ 

concerns and needs –         
45 min  
3. Understanding 
behaviour: an ABC 
model – 45 min  
4. Understanding 
behaviour: the role of 
the teacher – 45 min  
5. Review and 
reflection – 45 min 
 
1. Характер 
поведінкових, 
емоційних і 
соціальних 
труднощів – 30 хв. 
2. Розуміння 

поведінки: 

стурбованість і 

потреби учнів – 
45 хв. 
3. Розуміння 

поведінки: модель 

ABC – 45 хв. 
4. Розуміння 

поведінки: роль 

вчителя – 45 хв. 
5. Огляд і рефлексія 

– 45 хв. 

Q19,Q31
, 
Q21b,Q3
3 

understand: 
 the 

terminology used 
to describe 
behavioural, 
emotional and 
social difficulties; 
 the 

multiple causes 
of behavioural, 
emotional and 
social difficulties; 
 how 

behaviour gives 
messages about 
concerns and 
unmet needs; 
 how to 

respond to 
behavioural, 
emotional and 
social difficulties; 
 by 

examining the 
antecedents and 
consequences of 
behaviours; 
 the factors 

that teachers can 
influence and 
those that require 
a multi-agency 
response; 
 possible 

sources of 
support. 
 
розуміти: 
 термінолог

ію опису 

поведінкових, 
емоційних та 
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    соціальних 

труднощів; 
 численні 

причини 

поведінкових, 

емоційних та 

соціальних 

труднощів; 
 як 

поведінка дає 

повідомлення 

про проблеми та 

незадоволені 

потреби; 
 як 

реагувати на 

поведінкові, 

емоційні та 

соціальні 

труднощі; 
 досліджув

ати попередні 
наслідки 

поведінки; 
 фактори, 

на які можуть 

впливати 

вчителі, і ті, що 

вимагають 

відповіді на 

багато агенцій; 
можливі 

джерела 

підтримки. 
12 – 
Planning 
for pupils 
wit h 
behavioural
, emotional 
and social 
difficulties 

1. Choosing 
appropriate learning 
objectives – 60 min  
2. Teaching styles 
and approaches – 
45 min  

Q1,Q2,Q
3, 
Q10,Q18
, 
Q19,Q21
, 
Q30,Q31 

 know how 
to build into their 
day-to-day 
planning 
appropriate 
opportunities for 
behavioural, 
social and 
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 3 h 30 min 
 
12 – 
Планування 

для дітей з 

біхевіорист

ичними, 

емоційними 

та 

соціальним

и 

труднощам

и 
3 год. 30 хв. 

3. Strategies to 
remove barriers to 
learning – 30 min  
4. Planning – 60 min  
5. Review and 
reflection – 15 min 
 
1. Вибір 

відповідних цілей 

навчання – 60 хв. 
2. Методи та 

підходи навчання – 
45 хв. 
3. Стратегії 

усунення бар’єрів 

навчання – 30 хв. 
4. Планування – 
60 хв. 
5. Огляд і рефлексія 

– 15 хв. 

 emotional 
learning for 
students with 
behavioural, 
emotional and 
social difficulties; 
 be familiar 

with some 
teaching styles 
and approaches 
for students with 
behavioural, 
emotional and 
social difficulties; 
 know how 

to remove 
barriers to 
learning for 
students with 
behavioural, 
emotional and 
social difficulties; 
 know how 

to annotate their 
planning to take 
account of 
learning 
objectives, 
teaching 
approaches and 
modifications/ 
adjustments for 
students with 
behavioural, 
emotional and 
social difficulties;  
 know how 

to link day-to-day 
planning to 
students’ targets. 
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     знати 
спосіб, як 

залучати у своє 

щоденне 

планування 

відповідні 

можливості для 

дітей з 

поведінковими, 

емоційними та 

соціальними 

труднощами; 
 ознайомит

ися з певними 

методами та 

підходами 

навчання для 

учнів з 

поведінковими, 

емоційними та 

соціальними 

труднощами; 
 знати 

способи 

усунення 

перешкод 
навчання учнів з 

поведінковими, 

емоційними та 

соціальними 

труднощами; 
 знати, як 

анотувати їх 

планування з 

урахуванням 

цілей навчання, 

підходів до 

навчання та 

модифікацій/ 

коригувань для 

учнів з 

поведінковими,  
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    емоційними та 

соціальними 

труднощами; 
 знати 

зв’язок 

щоденного 
планування з 

цілями студентів. 
Classroom 
manageme
nt and 
partnershi
ps 
 
Менеджме

нт класу та 
партнерств

о 

13 – 
Creating an 
inclusive 
learning 
environmen
t 
3 h 30 min 
 
13 – 
Створення 

інклюзивно

го 

освітнього 

середовища  
3 год. 30 хв. 

1. Inclusive learning 
environment – 20 min  
2. Climate for 
learning – 1 h  
3. Teacher feedback –          
45 min  
4. Physical 
environment – 1 h 
15 min  
5. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. Інклюзивне 
навчальне 
середовище – 20 хв. 
2. Клімат для 

навчання – 1 год. 
3. Зворотній зв’язок 

з учителем – 45 хв. 
4. Фізичне 

середовище – 1 год. 

15 хв. 
5. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

Q4,Q8, 
Q10,Q1
9, 
Q23,Q2
5, 
Q27,Q2
8, 
Q29,Q3
0 

 understand 
the key elements of 
an inclusive 
learning 
environment; 

 understand 
the importance of a 
positive climate for 
learning; 

 be able to 
use language to 
promote students’ 

confidence and 
motivate them to 
learn; 

 be able to 
evaluate the impact 
of the teaching 
space on students’ 

learning. 
 
 розуміти 

ключові елементи 

інклюзивного 

навчального 

середовища; 
 розуміти 

важливість 

позитивного 

клімату для 

навчання; 
 вміти 

користуватися 

мовою, щоб  
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    сприяти довірі 

учнів і 

мотивувати їх 

до навчання; 
вміти оцінювати 

вплив 

навчального 

простору на 

навчання учнів. 
14 – 
Managing 
pupil 
groupings 
3 h 
 
14 – 
Управління 
учнівським

и групами 
3 год. 

1. Collaborative 
learning – 50 min 
2. Matching grouping 
to the task – 50 min  
3. Developing group 
work skills – 40 min  
4. Peer mentoring –       
10 min  
5. Promoting 
independence – 
20 min  
6. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. Спільне навчання 

– 50 хв. 
2. Об’єднання в 

групи відповідно до 

завдань – 50 хв. 
3. Розвиток навичок 

групової роботи –       
40 хв. 
4. Наставництво з 

боку однолітків – 
10 хв. 
5. Сприяння 

незалежності – 
20 хв. 
6. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

Q1,Q10, 
Q19,Q25
, 
Q29,Q31 

 understand 
the benefits of 
collaborative 
learning for 
students with 
SEN and/ or 
disabilities; 
 be familiar 

with research on 
student grouping 
strategies and 
peer mentoring; 
 be able to 

select appropriate 
student 
groupings; 
 know ways 

of teaching 
students how to 
work in groups. 
 

 розуміти 

переваги 

спільного 

навчання для 

учнів з ОМЗ; 
 ознайомит

ися з 

дослідженнями 

щодо стратегій 

групування 

учнів та 

наставництва  
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Продовж. табл. Т 
 

    однолітків; 
 вміти 

обирати 

відповідні 

учнівські групи; 
знати груповий 

метод навчання 

учнів. 
15 – 
Working in 
partnership 
with 
parents/ 
carers 
3 h 30 min 
 
15 – 
Співпраця з 
батьками, 
опікунами 
3 год. 30 хв. 

Introduction – 10 min  
1. Different levels of 
engagement – 30 min  
2. What works well 
in building effective 
partnerships? – 
30 min  
3. Involving parents/ 
carers in their child’s 

education – 25 min  
4. Focus on 
communication – 1 h  
5. Working in 
partnership with 
parents/ carers of 
students with SEN 
and/ or disabilities: 
legislation and 
guidance – 25 min  
6. Information for 
parents/ carers – 
20 min  
7. Review and 
reflection – 10 min 
 
Вступ – 10 хв. 
1. Різні рівні 

залучення – 30 хв. 
2. Що сприяє 
побудові 

ефективних 

партнерських 

відносин? – 30 хв. 
3. Залучення  

Q4,Q5,Q
7, 
Q23,Q24
, 
Q27,Q28 

 understand 
the importance of 
effective 
communication 
with parents/ 
carers and the 
knowledge they 
bring to 
discussions about 
their child’s 

learning; 
 know how 

to involve 
parents/ carers in 
their child's 
education, in 
school and at 
home; 
 understand 

how to develop 
effective 
channels of 
communication 
between home 
and school; 
 know the 

statutory 
responsibilities 
and rights of 
parents/ carers 
and teachers, and 
the boundaries of 
the two roles. 
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Продовж. табл. Т 
 

  батьків, опікунів до 

навчання їхньої 

дитини – 25 хв. 
4. Фокусування на 

спілкуванні – 1 год. 
5. Робота у 

партнерстві з 

батьками, 

опікунами учнів з 

ОМЗ: законодавство 

та керівництво – 
25 хв. 
6. Інформація для 

батьків, опікунів –          
20 хв. 
7. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

  розуміти 

важливість 

ефективного 

спілкування з 

батьками, 

опікунами та 

знання, які вони 

піддають 

дискусіям про 

навчання дітей; 
 знати 

способи 

залучення 

батьків, опікунів 

до навчання 

їхньої дитини, у 

школі та вдома; 
 розуміти 

способи 

розвитку 
ефективних 
каналів 
комунікації між 

домом та 

школою; 
 знати 

статутні 

обов’язки та 

права батьків, 

опікунів і 

вчителів, а 

також межі їхніх 

ролей. 
16 – 
Working 
with other 
adults in the 
class 
3 h 30 min 
 
16 – 
Співпраця з  

1. Working with 
other adults – 30 min  
2. Evidence from 
research – 15 min 
3. Promoting 
independence – 
30 min  
4. Working in 
partnership – 25 min  

Q4,Q5, 
Q20,Q27
, 
Q31,Q32
, Q33 

 understand 
the key features 
of working with 
teaching 
assistants and 
other adults in 
lessons; 
 be aware of 

the research  
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Продовж. табл. Т 
 

 іншим 

персоналом 

у класі – 
3 год. 30 хв. 

5. Planning support 
from teaching 
assistants – 40 min  
6. Waves of 
intervention – 30 min  
7. Managing support 
– 30 min  
8. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. Робота з іншим 
персоналом у класі 
– 30 хв. 
2. Докази, отримані 
з дослідження – 
15 хв. 
3. Сприяння 

незалежності – 
30 хв. 
4. Робота в 

партнерстві – 25 хв. 
5. Планування 

підтримки 

асистентів вчителів 

– 40 хв. 
6. Хвилі втручання 

– 30 хв. 
7. Керування 

підтримкою – 30 хв. 
8. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

 evidence about 
the impact of 
additional 
support; 
 understand 

the importance of 
promoting 
students’ 

independence; 
 understand 

the range of roles 
teaching 
assistants can 
take; 
 be aware of 

the issues around 
managing 
teaching 
assistants. 
 
 розуміти 

ключові 

особливості 

роботи з 

асистентами та 

іншим 

персоналом в 

класі; 
 знати 

результати 
досліджень про 

вплив 

додаткової 

підтримки; 
 розуміти 

важливість 

підвищення 

незалежності 

учнів; 
 розуміти 

коло ролей, які 

можуть  
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Продовж. табл. Т 
 

    виконувати 

асистенти 

вчителів; 
 бути 

обізнаними у 

питаннях, що 

стосуються 

управління 

асистентами 

вчителів. 
17 – 
Working in 
partnership 
with pupils 
3 h 30 min 
 
17 – 
Співпраця з 

учнями 
3 год. 30 хв. 

1. Types and degrees 
of student 
participation –  
40 min  
2. Effective 
communication – 
60 min  
3. Whole-school 
approaches to 
inclusion – 30 min  
4. Including students 
with SEN and/ or 
disabilities in 
assessment for 
learning – 30 min  
5. Involving students 
in setting their own 
targets and 
monitoring their own 
progress – 30 min  
6. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. Види та ступені 
участі учнів – 40 хв. 
2. Ефективна 

комунікація – 60 хв. 
3. Загальношкільні 

підходи до інклюзії 

– 30 хв. 
4. Включення учнів 

з ОМЗ до  

Q1,Q4,Q
5, 
Q11,Q12
, 
Q19,Q20
, 
Q21,Q22
, Q33 

understand: 
 different 

types and degrees 
of student 
participation; 
 elements of 

effective 
communication 
and how 
communication 
can be improved 
for students with 
SEN and/ or 
disabilities; 
 the 

importance of a 
whole-school 
approach to 
increasing 
students’ 

participation in 
school life; 
 how 

students with 
SEN and/ or 
disabilities can be 
included in 
assessment for 
learning; 
 how to 

support students 
with SEN and/ or  
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Продовж. табл. Т 
 

  оцінювання 

навчання – 30 хв. 
5. Залучення учнів 

до встановлення 

власних цілей та 

моніторингу 

власного прогресу –          
30 хв. 
6. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

 disabilities in 
setting and 
reviewing their 
targets. 
 
розуміти: 
 різні типи 

та ступені участі 

учнів; 
 елементи 

ефективної 

комунікації та 

те, як можна 

покращити 

комунікацію для 

учнів з 

особливими 

потребами; 
 важливість 

загальношкільно

го підходу до 

підвищення 

участі учнів у 

шкільному 

житті; 
 як учні з 

ОМЗ можуть 

бути залучені до 

оцінювання 

навчання; 
 як 

підтримувати 

учнів з ОМЗ у 

встановленні та 

перегляді своїх 

цілей. 
18 – 
Partnership
s with 
outside 
agencies 
3 h 30 min 

1. A multi-
professional approach 
– 35 min  
2. Frameworks of 
support – 40 min  
3. A broad-based  

Q3,Q6,Q
9, 
Q20,Q32
, Q33 

 know the 
range of outside 
agencies most 
likely to be 
involved with 
students; 



246 
 

Продовж. табл. Т 
 

 18 – 
Співпраця з 

позашкільн

ими 

агенціями – 
3 год. 30 хв. 

model of therapy – 
60 min  
4. Collaboration 
between 
professionals: Ray’s 

story – 45 min  
5. School systems in 
action – 20 min  
6. Review and 
reflection – 10 min 
 
1. 
Багатопрофесійний 

підхід – 35 хв. 
2. Каркаси опори –      
40 хв. 
3. Широка модель 

терапії – 60 хв. 
4. Співпраця між 

професіоналами: 

історія Рея – 45 хв. 
5. Шкільні системи 

в дії – 20 хв. 
6. Огляд і рефлексія 

– 10 хв. 

  understand 
the basic 
principles of 
collaboration with 
outside agencies 
within the ‘Every 

Child Matters’ 

framework; 
 know 

where to go for 
further assistance 
or advice on SEN 
and/ or disability. 
 
 знати 

діапазон 

зовнішніх 

установ, до яких, 

ймовірно, 

будуть залучені 

учні; 
 розуміти 

основні 

принципи 

співпраці з 

зовнішніми 

агентствами в 

рамках агенції 

«Кожна дитина 

має значення»; 
знати, куди 

звернутися за 

подальшою 

допомогою або 

поради щодо 

ОМЗ. 
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Qualified Teacher Status (QTS/ Q) should meet the following standards 
Статус кваліфікованого вчителя (QTS/ Q) повинен відповідати таким 

стандартам 
 
Professional attributes 
Професійні атрибути 
 
Relationships with children and young people 
Q1 Have high expectations of children and young people including a 

commitment to ensuring that they can achieve their full educational potential and 
to establishing fair, respectful, trusting, supportive and constructive relationships 
with them. 

Q2 Demonstrate the positive values, attitudes and behaviour they expect 
from children and young people. 

Відносини з дітьми та молоддю 
Q1 Мати високі очікування від дітей та молоді, зокрема зобов’язання 

забезпечити, щоб діти могли досягати повного освітнього потенціалу та 

встановлювати чесні, поважні, довірливі, підтримуючі та конструктивні 

відносини з ними. 
Q2 Демонструвати позитивні цінності, ставлення та поведінку, які вони 

очікують від дітей та молоді. 
 
Frameworks 
Q3 (a) Be aware of the professional duties of teachers and the statutory 

framework within which they work. 
(b) Be aware of the policies and practices of the workplace and share in 

collective responsibility for their implementation. 
Рамки 
Q3 (a) Бути обізнаними у професійних обов’язках вчителів та 

нормативних рамках, характерних для їх роботи. 
(б) Бути обізнаними з політикою та практикою робочого місця та брати 

участь у колективній відповідальності за їх виконання. 
 
Communicating and working with others 
Q4 Communicate effectively with children, young people, colleagues, 

parents and carers. 
Q5 Recognise and respect the contribution that colleagues, parents and 

carers can make to the development and well-being of children and young people, 
and to raising their levels of attainment. 

Q6 Have a commitment to collaboration and co-operative working. 
Спілкування та робота з іншими 
Q4 Ефективно спілкуватися з дітьми, молоддю, колегами, батьками та 

опікунами. 
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Q5 Визнавати та поважати внесок, який колеги, батьки та опікуни 

можуть зробити у розвиток та благополуччя дітей та молоді, і підвищити 

рівень їх досягнень. 
Q6 Мати зобов’язання щодо колаборації та кооперації. 
 
Personal professional development 
Q7 (a) Reflect on and improve their practice, and take responsibility for 

identifying and meeting their developing professional needs. 
(b) Identify priorities for their early professional development in the context 

of induction. 
Q8 Have a creative and constructively critical approach towards innovation, 

being prepared to adapt their practice where benefits and improvements are 
identified. 

Q9 Act upon advice and feedback and be open to coaching and mentoring. 
Особистий професійний розвиток 
Q7 (a) Покращувати та вдосконалювати свою практику, а також 

відповідальність за виявлення та задоволення своїх професійних потреб, що 

розвиваються. 
(b) Визначати пріоритети раннього професійного розвитку в контексті 

індукції. 
Q8 Мати творчий та конструктивно критичний підхід до інновацій, 

адаптувати свою практику з урахуванням переваг та покращення. 
Q9 Діяти за порадою та зворотним зв’язком і бути відкритою для 

коучингу та наставництва. 
 
Professional knowledge and understanding 
Професійні знання та розуміння 
 
Teaching and learning 
Q10 Have a knowledge and understanding of a range of teaching, learning 

and behaviour management strategies and know how to use and adapt them, 
including how to personalise learning and provide opportunities for all learners to 
achieve their potential. 

Викладання та навчання 
Q10 Мати знання та розуміння цілого ряду стратегій викладання, 

навчання та поведінки, а також знати, як їх використовувати та адаптувати, 

зокрема, як персоналізувати навчання та надати всім учням можливості 

досягти свого потенціалу. 
 
Assessment and monitoring 
Q11 Know the assessment requirements and arrangements for the subjects/ 

curriculum areas they are trained to teach, including those relating to public 
examinations and qualifications. 
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Q12 Know a range of approaches to assessment, including the importance of 
formative assessment. 

Q13 Know how to use local and national statistical information to evaluate 
the effectiveness of their teaching, to monitor the progress of those they teach and 
to raise levels of attainment 

Оцінювання та моніторинг 
Q11 Знати вимоги до оцінювання та домовленості щодо предметів/ 

галузей курикулуму, які вони навчають викладати, включаючи ті, що 

стосуються державних іспитів та кваліфікацій. 
Q12 Знати низку підходів до оцінки, включаючи важливість 

формального оцінювання. 
Q13 Знати, як використовувати місцеву та національну статистичну 

інформацію для оцінки ефективності навчання, контролювати прогрес 

студентів і підвищувати рівень досягнення. 
 
Subjects and curriculum 
Q14 Have a secure knowledge and understanding of their subjects/ 

curriculum areas and related pedagogy to enable them to teach effectively across 
the age and ability range for which they are trained. 

Q15 Know and understand the relevant statutory and non-statutory curricula 
and frameworks, including those provided through the National Strategies, for their 
subjects/ curriculum areas, and other relevant initiatives applicable to the age and 
ability range for which they are trained. 

Предметні дисципліни та курикулум 
Q14 Мати безпечні знання та розуміння своїх предметів/ галузей 

курикулуму та педагогіки, щоб дати їм можливість ефективно викладати в 

різних вікових групах та умовах навчання. 
Q15 Знати та розуміти відповідні законодавчі та нестатутні курикулуми 

та рамки, зокрема й ті, які надаються через національні стратегії, для 

предметів/ областей та інші відповідні ініціативи, що стосуються віку та умов 

навчання. 
 
Literacy, numeracy and ICT 
Q16 Have passed the professional skills tests in numeracy, literacy and 

information and communications technology (ICT). 
Q17 Know how to use skills in literacy, numeracy and ICT to support their 

teaching and wider professional activities. 
Грамотність, математика та ІКТ 
Q16 Проходити перевірку професійних навичок з математики, 

грамотності та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 
Q17 Вміти використовувати навички грамотності, математики та ІКТ 

для підтримки їх викладання та більш широкої професійної діяльності. 
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Achievement and diversity 
Q18 Understand how children and young people develop and that the 

progress and well-being of learners are affected by a range of developmental, 
social, religious, ethnic, cultural and linguistic influences. 

Q19 Know how to make effective personalised provision for those they 
teach, including those for whom English is an additional language or who have 
special educational needs or disabilities, and how to take practical account of 
diversity and promote equality and inclusion in their teaching. 

Q20 Know and understand the roles of colleagues with specific 
responsibilities, including those with responsibility for learners with special 
educational needs and disabilities and other individual learning needs. 

Досягнення та різноманітність 
Q18 Розуміти процес розвитку дітей та молоді, зважати, що прогрес і 

добробут учнів впливають на цілий ряд сфер життя, соціальних, релігійних, 
етнічних, культурних та мовних впливів. 

Q19 Знати можливість зробити ефективне індивідуальне забезпечення 

для тих, кому вони викладають, зокремай тим, для кого англійська мова є 

додатковою мовою або тим, які мають особливі освітні потреби або ОМЗ, 
також практично врахувати різноманітність та сприяти рівності та 

включенню до їх викладання. 
Q20 Знати і розуміти роль колег з конкретними обов’язками, зокрема й 

тих, які відповідають за учнів з особливими освітніми потребами та з ОМЗ та 

інші індивідуальні потреби в навчанні. 
 
Health and well-being 
Q21 (a) Be aware of the current legal requirements, national policies and 

guidance on the safeguarding and promotion of the well-being of children and 
young people. 

(b) Know how to identify and support children and young people whose 
progress, development or well-being is affected by changes or difficulties in their 
personal circumstances, and when to refer them to colleagues for specialist 
support. 

Здоров’я і благополуччя 
Q21 (a) Знати чинні законодавчі вимоги, національну політику та 

нормативні документи щодо забезпечення та сприяння добробуту дітей та 
молоді. 

(b) Знати способи ідентифікування та підтримки дітей та молодф, 
розпізнавати прогрес, розвиток чи добробут, розумітися на змінах або 

труднощах у їхніх особистих стосунках, і орієнтувати коли направляти їх 

колегам для підтримки спеціаліста. 
 
Professional skills 
Професійні навички 
Planning 
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Q 22 Plan for progression across the age and ability range for which they are 
trained, designing effective learning sequences within lessons and across series of 
lessons and demonstrating secure subject/curriculum knowledge. 

Q23 Design opportunities for learners to develop their literacy, numeracy 
and ICT skills. 

Q24 Plan homework or other out-of-class work to sustain learners’ progress 

and to extend and consolidate their learning. 
Планування 
Q22 Планувати відповідно до вікових та індивідуальних особливостей 

учнів, розробляти ефективні послідовності навчання на уроках, а також у 

серії уроків, демонструючи захищені знання предмета/ курикулуму. 
Q23 Розробляти можливості для учнів розвивати свої навички 

грамотності, математики та ІКТ. 
Q24 Планувати домашню роботу або іншу позакласну роботу, щоб 

підтримати успіхи учнів і розширити та зміцнити їхнє навчання. 
 
Teaching 
Q25 Teach lessons and sequences of lessons across the age and ability range 

for which they are trained in which they:  
(a) use a range of teaching strategies and resources, including e-learning, 

taking practical account of diversity and promoting equality and inclusion; 
(b) build on prior knowledge, develop concepts and processes, enable 

learners to apply new knowledge, understanding and skills and meet learning 
objectives; 

(c) adapt their language to suit the learners they teach, introducing new ideas 
and concepts clearly, and using explanations, questions, discussions and plenaries 
effectively; 

(d) demonstrate the ability to manage the learning of individuals, groups and 
whole classes, modifying their teaching to suit the stage of the lesson. 

Викладання 
Q25 Під час уроків або серії уроків для дітей різних вікових категорій, 

враховуючи індивідуальні особливості, зокрема: 
(a) використовувати цілу низку стратегій і ресурсів для навчання, 

включаючи електронне навчання, враховуючи практичне врахування 

різноманітності та заохочення рівності та включення; 
(б) розвивати попередні знання, розробляти концепції та процеси, 

дозволяти учням застосовувати нові знання, розуміння і навички та досягати 
цілі навчання; 

(c) адаптувати свою мову для учнів чітко впроваджуючи нові ідеї та 

концепції, а також ефективно використовуючи пояснення, питання, дискусії 

та пленарні засідання; 
(d) демонструвати здатність керувати навчанням індивідів, груп і цілих 

класів, змінюючи своє навчання відповідно до стадії уроку. 
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Assessing, monitoring and giving feedback 
Q26 (a) Make effective use of a range of assessment, monitoring and 

recording strategies. 
(b) Assess the learning needs of those they teach in order to set challenging 

learning objectives. 
Q27 Provide timely, accurate and constructive feedback on learners’ 

attainment, progress and areas for development. 
Q28 Support and guide learners to reflect on their learning, identify the 

progress they have made and identify their emerging learning needs. 
Оцінювання, моніторинг та надання зворотного зв’язку 
Q26 (a) Ефективно використовувати стратегії оцінювання, моніторингу 

та запису. 
(б) Оцінювати потреби в навчанні тих, кому вони викладають, щоб 

встановити складні навчальні цілі. 
Q 27 Забезпечувати своєчасний, точний та конструктивний відгук про 

досягнення, прогрес та напрямки розвитку учнів. 
Q28 Підтримувати та направляти учнів, щоб вони міркували про своє 

навчання, визначили прогрес, який вони досягли, та визначили свої нові 

потреби у навчанні. 
 
Reviewing teaching and learning 
Q29 Evaluate the impact of their teaching on the progress of all learners, and 

modify their planning and classroom practice where necessary. 
Огляд викладання та навчання 
Q29 Оцінювати вплив викладання на прогрес усіх учнів і змінювати 

планування та практику в класі, де це необхідно. 
 
Learning environment 
Q30 Establish a purposeful and safe learning environment conducive to 

learning and identify opportunities for learners to learn in out-of-school contexts. 
Q31 Establish a clear framework for classroom discipline to manage 

learners’ behaviour constructively and promote their self-control and 
independence. 

Навчальне середовище 
Q30 Встановлювати цілеспрямоване та безпечне навчальне 

середовище, що сприяє навчанню, та визначати можливості для навчання 

учнів у позашкільних умовах. 
Q31 Встановлювати чітку структуру дисципліни в класі, щоб 

конструктивно керувати поведінкою учнів і сприяти їх самоконтролю і 

незалежності. 
 
Team working and collaboration 
Q32 Work as a team member and identify opportunities for working with 

colleagues, sharing the development of effective practice with them. 
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Q33 Ensure that colleagues working with them are appropriately involved in 
supporting learning and understand the roles they are expected to fulfill. 

Робота в команді та колаборація 
Q32 Працювати як член команди та визначати можливості для роботи з 

колегами, обмінюючись з ними розвитком ефективної практики. 
Q33 Переконуватися, що колеги, які працюють з ними, беруть належну 

участь у підтримці навчання і розуміють ролі, які вони повинні виконувати. 
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Session 1 
Handout 2 

The meaning of inclusion 
Сесія 1 

Роздатковий матеріал 2 
Значення інклюзії 

 
Think about what inclusion means to you. 
Can you think of a time when you felt included and part of a group that you 

wanted to be with, or were picked for a team event? What feelings do you 
associate with that experience? 

Подумайте, що для вас означає інклюзія. 
Чи можете ви подумати про час, коли ви відчували себе включеними і 

були частиною групи, з якою ви хотіли б бути, або були обрані для 

командного заходу? Які почуття ви пов’язуєте з цим досвідом? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Most of us have had times when we were not included for whatever reason. 
Think of a time when you experienced being excluded, perhaps from a social 
group, a team or a family situation. What feelings do you associate with that 
experience? 

Більшість з нас має досвід, коли ми не були включені з якоїсь причини. 

Подумайте про час, коли ви відчували ексклюзію, можливо, із соціальної 

групи, команди або сімейної ситуації. Які почуття ви пов’язуєте з цим 

досвідом? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Session 1 
Handout 7 

How can a school tell if it is inclusive? 
Сесія 1 

Роздатковий матеріал 7 
Як школа може сказати, що вона інклюзивна? 

 
The Ofsted criteria for self-evaluation 
In 2004, the Ofsted report ‘Special Educational Needs and Disability: 

Towards inclusive schools’ examined good practice in providing for students with 

SEN in mainstream schools. In preparing the report Ofsted visited 115 schools and 
surveyed them using a checklist of criteria. The report (ref HMI2276), which 
includes the adapted criteria, is available at www.ofsted.gov.uk/publications 

Критерії Офстед для самооцінювання 
У 2004 р. доповідь Офстеда «Спеціальні потреби в освіті та ОМЗ: на 

шляху до інклюзивних шкіл» було розкрито передову практику навчання 
дітей з ОМЗ у загальних мейнстримінгових школах. Під час підготовки звіту 

Офстед відвідав 115 шкіл і обстежив їх за допомогою переліку критеріїв. Звіт 

(посилання HMI2276), який містить адаптовані критерії, доступний на веб-
сайті www.ofsted.gov.uk/publications  

 
Criteria 1: Pupils make good progress in relation to their starting points and 

their achievements are in line with those of pupils with similar difficulties and 
circumstances. 

Supporting criteria: 
 at least 80 per cent of pupils make the nationally expected gains of 

two levels at key stage 2 and one level at key stage 3; 
 78 per cent of pupils who begin key stage 2 at level 1 in English 

achieve level 3 by the end of key stage 2; 
 at least 34 per cent of pupils below level 2 in English in year 7 make a 

one level gain by the end of key stage 3 and 55 per cent of pupils at level 2 make 
this gain; 

 pupils withdrawn for substantial literacy support make, on average, 
double the normal rate of progress; 

 the attendance of pupils with special needs is good (above 92 per cent) 
and unauthorised absence is low. 

Критерій 1: Учні мають хороший прогрес стосовно відправних точок, а 

їхні досягнення узгоджуються з результатами учнів з подібними труднощами 

та обставинами. 
Критерії підтримки: 
 щонайменше 80 % учнів мають на національному рівні очікувані 

досягнення двох рівнів на ключовому етапі 2 і на одному рівні на ключовому 

етапі 3; 

http://www.ofsted.gov.uk/publications
http://www.ofsted.gov.uk/publications
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 78% учнів, які починають ключову стадію 2 на рівні 1 англійської 

мови, досягають рівня 3 до кінця ключового етапу 2; 
 щонайменше 34 % учнів нижче 2-го рівня англійської мови в 7-

му році отримують один рівень підвищення до кінця ключового етапу 3, і 55 

% учнів 2-го рівня досягають цього; 
 учні, які були відкликані для суттєвої підтримки грамотності, в 

середньому вдвічі перевищують нормальні темпи прогресу; 
 відвідуваність учнів з ОМЗ (понад 92%) і несанкціонована 

відсутність є низьким. 
 
Criteria 2: The curriculum enables all pupils to learn and prepares them for 

the next stage of education and for the opportunities and responsibilities of adult 
life. 

Supporting criteria: 
 sensitive allocation to teaching groups and careful modification of the 

curriculum, timetables and social arrangements; 
 the pupils whose reading ages fall below their peers have access to 

special help; 
 the curriculum is reviewed annually in the light of a regular audit of 

pupils’ needs and the school responds to the outcomes of the review by 
establishing additional and/ or different programmes of study to meet their needs; 

 plans to innovate are included in the school disability access plan; 
 partnerships between mainstream and special schools focus on the 

development of the curriculum and teaching, and enhance the opportunities 
available for pupils in both mainstream and special schools. 

Критерій 2: Курикулум дає змогу всім учням навчатись і готувати їх до 

наступного етапу навчання, а також до можливостей і обов'язків дорослого 

життя. 
Критерії підтримки: 
 чутливе виділення для навчальних груп та ретельна модифікація 

курикулуму, графіків та соціальних домовленостей; 
 учні, чиє читання досягає нижчого рівня від своїх однолітків, 

мають доступ до спеціальної допомоги; 
 курикулум переглядається щорічно, зважаючи на регулярний 

аудит потреб учнів, і школа реагує на результати огляду, встановлюючи 

додаткові та / або різні курикулуми для задоволення їхніх потреб; 
 плани інновацій включаються до шкільного плану доступу для 

дітей з ОМЗ; 
 партнерство між загальними мейнстримінговими та спеціальними 

школами зосереджено на розробці курикулумів та викладання, а також на 

розширенні можливостей для учнів як у загальних мейнстримінгових, так і в 

спеціальних школах. 
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Criteria 3: The teaching enables the pupils to learn and inspires them to 
think for themselves and enjoy learning. 

Supporting criteria: 
 there is widespread awareness among staff of the particular needs of 

pupils and understanding of practical ways of meeting those needs in the learning 
environment; 

 assessment is regular and thorough and is used to plan future work and 
help pupils understand how they can improve; 

 teachers have high expectations of what can be achieved and set 
challenging targets; 

 lessons use appropriate methods to ensure pupils learn and enjoy their 
work; 

 suitable resources, including information and communication 
technology, are available to enable access to the curriculum. 

Критерій 3. Викладання дозволяє школярам вчитися і надихає їх 

мислити самостійно та отримувати задоволення від навчання. 
Критерії підтримки: 
 існує широке розуміння серед співробітників особливих потреб 

учнів і розуміння практичних шляхів задоволення цих потреб у навчанні; 
 оцінка є регулярною і ретельною і використовується для 

планування майбутньої роботи і допомогти учням зрозуміти, як вони можуть 

поліпшити; 
 вчителі мають високі очікування того, чого можна домогтися і 

ставлять перед собою високі цілі; 
 на уроках використовувати відповідні методи, щоб учні вивчали і 

отримували задоволення від навчання; 
 відповідні ресурси, зокрема інформаційно-комунікаційні 

технології, доступні, щоб забезпечити доступ до навчальної програми. 
 
Criteria 4: The pupils make a positive contribution to the school 

community. 
Supporting criteria: 
 there is an active approach to personal and social development, as well 

as to learning, in the school, especially to lessen the effects of the divergence of 
social interests between older pupils with SEN and their peers; 

 all pupils learn about disability issues; 
 pupils with SEN have a voice in the school which is heard regularly; 
 pupils with SEN are able to participate fully in the life of the school; 
 there are well-defined and consistently applied approaches to 

managing difficult behaviour. 
Критерій 4: Учні роблять позитивний внесок у шкільну спільноту. 
Критерії підтримки: 
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 існує активний підхід до особистого та соціального розвитку, а 

також до навчання у школі, особливо для зменшення наслідків розбіжності 

соціальних інтересів учнів з ОМЗ та їх однолітками; 
 всі учні дізнаються про проблеми ОМЗ; 
 учні з ОМЗ мають голос у школі, до якого регулярно 

прислухаються; 
 учні з ОМЗ можуть повноцінно брати участь у житті школи; 
 існують чітко визначені та послідовно застосовувані підходи до 

управління складним поведінкою. 
 

Criteria 5: The school reviews its policy and practice on inclusion and acts 
on the findings to increase the range and diversity of the pupils admitted and 
retained, and to promote good achievement by them. 

Supporting criteria: 
 the school monitors its admissions and exclusions and analyses the 

information, together with the local authority, in relation to placements in other 
schools; 

 pupils with disabilities whose parents request a place at the school are 
admitted wherever possible and the school makes reasonable adjustments to 
include them in the life of the school; 

 there is careful preparation of placements, covering the pupils with 
SEN, their peers in school, parents and staff, with careful attention to the 
availability of sufficient suitable teaching and personal support; 

 trends over time in national curriculum and other assessments are 
analysed in the context of available data about comparative performance and are 
scrutinized; 

 pupils’ work is discussed regularly and the quality of teaching pupils 

with SEN is observed regularly; 
 evaluation of the quality of the provision is linked to the information 

about the outcomes for pupils; 
 those responsible are held to account for the quality of the provision 

and plans to improve the outcomes are implemented; 
 the school integrates its systems and procedures for pupils with SEN 

(including arrangements for assessment, recording and reporting) into the overall 
arrangements for all pupils; 

 deliberate steps are taken to involve parents of pupils with SEN as 
fully as possible in decision making, keeping them well informed about their 
child’s progress and giving them as much practical support as possible. 

Критерій 5: Школа перевіряє свою політику та практику щодо інклюзії 
та діє на основі результатів, щоб збільшити чисельність та різноманітність 
учнів, які приймаються та навчаються, а також щоб сприяти гарним 
досягненням. 

Критерії підтримки: 
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 школа проводить моніторинг своїх прийомів і ексклюзій і 

аналізує інформацію разом з місцевою владою щодо розміщення в інших 

школах; 
 учні з ОМЗ, чиї батьки вимагають місця в школі, приймаються, 

де це можливо, і школа робить розумні зміни, щоб включити їх у життя 

школи; 
 проводиться ретельна підготовка, що охоплює учнів із ОМЗ, їхніх 

однолітків у школі, батьків та персонал, приділяючи особливу увагу 

наявності достатньої кількості відповідного викладання та особистої 

підтримки; 
 тенденції у часі в національному курикулумі та інші оцінки 

аналізуються та розглядаються в контексті наявних даних про порівняльні 

показники; 
 робота учнів регулярно обговорюється, а якість навчання учнів з 

ОМЗ регулярно спостерігається; 
 оцінка якості надання послуг пов'язана з інформацією про 

результати навчання учнів; 
 відповідальні особи відповідають за якість надання послуг та 

виконуються плани покращення результатів; 
 школа інтегрує свої системи та процедури для учнів з ОМЗ 

(домовленості щодо оцінки, запису та звітності) в загальні заходи для всіх 

учнів; 
 вживаються цілеспрямовані кроки для якомога повнішого 

залучення батьків учнів з ОМЗ до прийняття рішень, забезпечення їх 

поінформованості про прогрес своєї дитини та надання їм якомога більше 

практичної підтримки.  
[Ofsted, 2004, Special Educational Needs and Disability: Towards inclusive 

schools] 
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Session 2 
Handout 8 

The P scales 
Сесія 2 

Роздатковий матеріал 8 
Р шкали 

 
In 2007, the P scales were incorporated into the statutory national 

curriculum orders and are, therefore, statutory national curriculum assessments.  
The P scales are just like national curriculum levels except that they are for 

students working towards level 1 of the National Curriculum. They are designed to 
assess students with SEN who are working significantly below the expected 
attainment for their age. The P scales are not designed to assess students who have 
English as an additional language (EAL) and who are attaining below level 1 of the 
National Curriculum, unless those students also have SEN.  

There are P scales for all national curriculum subjects. There are eight levels 
of ‘best-fit’ assessment criteria. They run from level P1, at the very early stages of 

development, to level P8, for those nearing level 1 of the National Curriculum (or 
‘entry level 1’ for students taking qualifications at key stage 4). Judgments are 

made at the end of long periods of time, eg a year or a key stage. 
У 2007 р. P шкали були включені до статутних національних 

курикулумів і, отже, були обов’язковими національними оцінками 

курикулумів. 
P шкали подібні до рівня національних курикулумів, за винятком того, 

що вони призначені для учнів, які працюють згідно рівня 1 Національного 

курикулуму. Вони розраховані оцінювати учнів з ОМЗ, які працюють значно 

нижче очікуваного досягнення свого віку. Шкали Р не призначені для 

оцінювання учнів, які володіють англійською мовою як додатковою мовою і 

які досягають рівня нижче 1 Національного курикулуму, якщо тільки ці учні 

не мають ОМЗ. 
Для всіх предметів національного курикулуму існують шкали. Існує 

вісім рівнів «найкращих» критеріїв оцінювання. Вони проходять від рівня Р1, 

на ранніх стадіях розвитку, до рівня Р8, для тих, хто наближається до рівня 1 

Національного навчального плану (або «початкового рівня 1» для учнів, які 

отримують кваліфікацію на ключовому етапі 4). Судження приймаються 

наприкінці тривалих періодів часу, наприклад, року або ключового етапу. 
 
Schools must report the attainment of students who are operating below 

level 1 of the National Curriculum in their annual reporting at the end of key stages 
1, 2 and 3. 

The P scales should not be used as a curriculum because they capture only 
some aspects of the programmes of study and account for progress made by many, 
but not all, students with SEN operating at this level. Teaching to assessment 
criteria in this way would lead to a very narrow curriculum that would ignore many 
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of the other areas that students with SEN and/or disabilities need to develop. P 
scale assessment criteria should be used to assess some aspects of a wider 
curriculum that is planned around the students’ strengths, motivation and needs. 

Because P scales are assessment criteria to be used over a whole key stage, 
or annually for students making more rapid progress, they are not suitable for 
setting short- or medium-term student targets and are not very helpful for teachers 
in giving students feedback. 

Школи повинні повідомляти про досягнення учнів, які працюють 

нижче рівня 1 Національного курикулуму, у своїй щорічній звітності 

наприкінці ключових етапів 1, 2 і 3. 
P шкали не повинні використовуватися як курикулуми, оскільки вони 

охоплюють лише деякі аспекти програм навчання і враховують прогрес, 

досягнутий багатьма, але не всіма, учнями, які працюють на цьому рівні. 

Викладання таким чином критеріїв оцінювання призвело б до дуже вузького 

навчального плану, який би ігнорував багато інших напрямків, які учні з 

ОМЗ повинні розвивати. Критерії оцінювання шкали P повинні 

використовуватися для оцінки деяких аспектів більш широкого навчального 

плану, який запланований навколо сильних сторін, мотивації та потреб учнів. 
Оскільки P шкали є критеріями оцінювання, які повинні 

використовуватися на всьому ключовому етапі, або щорічно для учнів, які 

роблять більш швидкий прогрес, вони не підходять для встановлення 

коротко- або середньострокових цілей і не є дуже корисними для вчителів у 

наданні учням зворотного зв’язку. 
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Підготовка вчителів до роботи з дітьми з ОМЗ. Європейський 
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Ministerio de Educatión y Fomación Professional de España 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Campus Europeo de Fomación Permanente PRODIAC 
Apdo. de Correos, n. 40, E-41510 Mairena del Alcor, Sevilla, España 

Tfno. (+34) 955 942 045 
E-mail prodiac@prodiac.org 

Sitio https://prodidac.campuseuropeodeformacion.com 
 

Міністерство освіти та професійного розвитку Іспанії 
Європейський університет Мігеля де Сервантеса 

Європейський кампус постійного розвитку PRODIAC 
 
 

1. Título: 
Diversidad e inclusión: alumnos con trastorno generalizado del desarrollo y 

su intervención en el aula Curso Ref.40 (Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero 
(BOE 2/3/2007)). 

1. Назва: 
Різноманітність та інклюзія: учні з ОМЗ (із узагальненим порушенням 

розвитку) та їхня інтервенція у класі. Курс №40 (затверджено Королівським 

декретом № 276/2007 від 23 лютого 2007 р.) 
 
2. Descripción:  
Desde la escuela inclusiva se plantean las bases para favorecer el desarrollo 

integral de los alumnos con necesidades educativas especiales a través de la 
dotación de recursos por parte de las Administraciones Educativas. 

https://prodidac.campuseuropeodeformacion.com/
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Desde principios del año 2000 se están llevando a cabo en diferentes 
Comunidades Autónomas, proyectos que favorezcan la inclusión de estos alumnos 
en los centros ordinarios, ya que en muchos casos se pueden beneficiar de dicha 
modalidad de escolarización. Lógicamente, estas decisiones se basarán en las 
necesidades propias de cada alumno, la naturaleza y gravedad de las mismas. 

 
2. Дескрипція: 
З боку інклюзивної школи закладені основи для сприяння цілісному 

розвитку учнів з особливими освітніми потребами завдяки забезпеченню 

адміністрацію освіти ресурсами. 
З початку 2000 р. проекти, які сприяють включенню учнів з ОМЗ до 

звичайних центрів, здійснюються в різних автономних громадах, оскільки в 

багатьох випадках вони можуть отримати вигоду з цього типу навчання. 

Логічно ці рішення будуть ґрунтуватися на потребах кожного учня, їх 

характері та суворості. 
 
3. Objetivos: 
 Conocer las características de los alumnos con trastorno generalizado 

del desarrollo según los distintos manuales diagnósticos. 
 Comparar las características diagnósticas según el DSM-V y el CIE-

10. 
 Conocer las diferentes alteraciones asociadas a los distintos ámbitos 

del desarrollo. 
 Conocer los aspectos epidemiológicos del trastorno de espectro 

autista. 
 Conocer las diferentes causas que pueden provocar un TEA. 
 Destacar la importancia de identificar de forma temprana las 

necesidades educativas de estos alumnos. 
 Conocer los aspectos más importantes a evaluar con respecto al 

alumno y su contexto. 
 Diferenciar los métodos e instrumentos de evaluación para la 

identificación de las necesidades educativas de los alumnos con trastorno de 
espectro autista. 

 Destacar las necesidades más frecuentes en los alumnos con trastorno 
del espectro autista. 

 Conocer las medidas y respuestas educativas para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos en el aula. 

 Conocer los principales modelos de intervención con los alumnos con 
trastorno de espectro autista desde la teoría de la mente y el Método Teacch. 

 Conocer la organización de un aula específica para alumnos con TEA. 
 Diferenciar la respuesta educativa para estos alumnos en las diferentes 

etapas educativas: Infantil, Primaria y Secundaria. 
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3. Цілі: 
 знати характеристики учнів із узагальненим порушенням 

розвитку відповідно до різних посібників з діагностики. 
 порівнювати діагностичні характеристики відповідно до DSM-V 

та ICD-10. 
 знати різні зміни, пов’язані з різними сферами розвитку. 
 знати епідеміологічні аспекти розладу спектру аутизму. 
 знати різні причини, які можуть спричинити виникнення розладу 

спектру аутизму. 
 підкреслювати важливість раннього виявлення освітніх потреб 

цих учнів. 
 знати найважливіші аспекти оцінювання учня з ОМЗ та їхнього 

контексту. 
 диференціювати методи та інструменти оцінювання для 

виявлення освітніх потреб учнів із розладом спектру аутизму. 
 виділяти найчастіші потреби в учнів з розладом спектру аутизму. 
 знати форми та методи освіти для сприяння навчально-

навчальному процесу цих учнів у класі. 
 знати основні моделі інтервенції із учнями з розладом спектру 

аутизму з теорії розуму та методу Teacch. 
 знати організацію конкретних аудиторій для учнів із розладом 

спектру аутизму. 
 диференціювати навчальну відповідь для цих учнів на різних 

навчальних етапах: немовлят, початкових та середніх. 
 
4. Contenidos: 
 Los alumnos con trastorno generalizado del desarrollo. 
 Trastorno generalizado del desarrollo según el DSM V. 
 Trastornos generalizados del desarrollo según el CIE-10. 
 Alteraciones en los ámbitos del desarrollo. 
 Epidemiología del trastorno de espectro autista. 
 Etiología del trastorno de espectro autista. 
 Identificación de necesidades educativas especiales en alumnos con 

trastorno de espectro autista. 
 Métodos e instrumentos de evaluación. 
 Las necesidades educativas especiales más frecuentes en estos 

alumnos. 
 Intervención con alumnos con trastorno generalizado del desarrollo. 
 Intervención general en el ámbito educativo. 
 Áreas de intervención. 
 Organización de los recursos. 
 Modelos específicos de intervención. 
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 Adaptaciones curriculares para alumnos con trastorno generalizado del 
desarrollo. 

 Consideraciones generales para la elaboración de las programaciones 
de aula. 

 Organización y funcionamiento de un aula específica. 
 La respuesta educativa para los alumnos con trastorno de espectro 

autista en las diferentes etapas. 
 
4. Зміст: 
 учні з генералізованим порушенням розвитку. 
 узагальнений розлад розвитку відповідно до DSM-V. 
 узагальнені порушення розвитку згідно з CIE-10. 
 зміни в сферах розвитку. 
 епідеміологія розладу спектру аутизму. 
 етіологія розладу спектру аутизму. 
 виявлення спеціальних освітніх потреб у студентів з розладом 

спектру аутизму. 
 методи та інструменти оцінювання. 
 найчастіші спеціальні освітні потреби у цих учнів. 
 інтервенція з учнями з генералізованим порушенням розвитку. 
 загальна інтервенція в освітню сферу. 
 сфери інтервенції. 
 організація ресурсів. 
 конкретні моделі інтервенції. 
 навчальна адаптація для учнів з узагальненим порушенням 

розвитку. 
 загальні міркування щодо підготовки програмування в класі. 
 організація та функціонування конкретних аудиторій. 
 навчальна відповідь учнів із розладом спектру аутизму на різних 

етапах. 
 
5. Metodología: 
El curso se llevará a cabo de forma Online con tutor personal. El e- learning 

es una forma de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 
Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a 

todos los contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de 
comunicación que permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación 
de los mismos con el profesor. 

Las principales características de esta actividad de formación Online 
son: 

 Guía del alumno instalada en el aula virtual, para conocer el 
funcionamiento de la plataforma y descripción de todas las herramientas y 
secciones instaladas. 
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 Agenda en los que el alumno encuentra claramente reflejado el 
desarrollo puntual del curso y todas sus actividades. 

 Panel de noticias para ir informando la tutoría al alumno de cualquier 
novedad que se produzca a lo largo del curso. 

 Actividades de autoevaluación con corrección automática, presentes 
en todos los capítulos del curso. 

 Actividades de evaluación solo tipo test con corrección inmediata por 
cada capítulo. 

 Acceso a recursos en internet seleccionados por su valor didáctico-
pedagógico. 

 Herramientas de comunicación: Correo electrónico, foros, chat. 
 Servicio de tutorías 24h. Online. 
 Disponibilidad horaria. La metodología podrá ser síncrona/asíncrona, 

en función de la disponibilidad horaria de cada participante, siendo el alumno 
quien realice las conexiones en el momento del día que más le convenga. 

 Soporte técnico al alumno para el Aula Virtual. 
 Posibilidad de descargar/imprimir todo el curso en formato PDF. 
 Curso certificado de 120 horas con tres meses de certificación. Válido 

para toda España. 
 Ampliación automática para su finalización. Más meses para 

finalizarlos cómodamente. 
 Los cursos no coinciden en fechas a efectos de certificación. 
 Oferta en exclusiva de material educativo. 

 
5. Методика: 
Курс здійснюватиметься в режимі он-лайн з особистим репетитором. 

Електронне навчання – це форма навчання, заснована на нових технологіях 

та Інтернеті. 
Студенти через нашу навчальну платформу мають доступ до всього 

змісту курсу та їх діяльності, а також до інших засобів комунікації, які 

дозволяють взаємодія між ними та полегшує їх спілкування з викладачем. 
Основними особливостями цього навчального заняття в Інтернеті є: 
 посібник для студентів, встановлений у віртуальній аудиторії, 

щоб дізнатися про роботу платформи та опис усіх встановлених інструментів 

та секцій; 
 порядок денний, в якому студент чітко відображає своєчасний 

розвиток курсу та всієї його діяльності; 
 панель новин для інформування студентів про будь-які новини, 

що виникають під час курсу; 
 заходи з самооцінювання з автоматичною корекцією, присутні у 

всіх розділах курсу; 
 оцінювальні роботи мають лише тестовий тип з негайною 

корекцією для кожної глави; 
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 доступ до Інтернет-ресурсів, обраних за їх освітньо-педагогічною 

цінністю; 
 інструменти спілкування: електронна пошта, форуми, чат; 
 цілодобова репетиторська робота Інтернет; 
 погодинна наявність. Методика може бути синхронною/ 

асинхронною, залежно від часу наявності кожного учасника, при цьому 

учень здійснює зв’язки у той час дня, який йому підходить; 
 технічна підтримка студента для віртуального класу; 
 можливість завантажити/ роздрукувати весь курс у форматі PDF; 
 120-годинний сертифікований курс з тримісячною сертифікацією. 

Дійсно для всієї Іспанії; 
 автоматичне розширення для завершення. Більше місяців, щоб 

зручно закінчити; 
 курси не збігаються за датами сертифікаційних цілей; 
 ексклюзивна пропозиція навчального матеріалу. 

 
6. Evaluación: 
La evaluación se llevará a cabo a través de cuestionarios de evaluación tipo 

test relativas a cada uno de los módulos que forman el contenido del curso. 
6. Оцінювання : 
Оцінювання здійснюватиметься через тестові анкети оцінювання, що 

стосуються кожного з модулів, що складають зміст курсу. 
 
7. Destinatarios: 
Personal docente de centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, 

Especialidades, Interinos, Opositores, Estudiantes de Magisterio y todos aquellos 
interesados en la labor docente. 

No es necesaria experiencia docente previa, cualquier persona interesada en 
la temática puede realizarlo. 

Convocatoria pública y abierta con inscripción por riguroso orden de 
recepción. 

Plazas limitadas. 
 
7. Адресати: 
Педагогічний колектив освітніх центрів для немовлят, початкових, 

середніх, спеціальностей, тимчасових, противників, учнів-викладачів та всіх 

зацікавлених у навчанні. 
Попередній викладацький досвід не потрібен, кожен, хто цікавиться 

предметом, може це зробити. 
Публічний та відкритий дзвінок з реєстрацією в суворому порядку 

прийому. 
Обмежені місця. 
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8. Certificación: 
Actividad de formación certificada por la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes – UEMC, certificación válida a efectos de oposiciones y todo tipo de 
concurso de méritos para docentes en todas las Comunidades Autónomas según el 
Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos 
de las universidades a todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos 
exigidos por las Comisiones de Baremación de todas las Comunidades Autónomas. 

El estudiante, una vez superado el curso, recibirá por correo postal un 
certificado de aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado 
por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

Curso certificado de 120 horas de formación – 4,8 créditos ECTS. 
 
8. Сертифікація: 
Навчальна діяльність, сертифікована Європейським університетом 

Мігеля де Сервантеса, дійсна сертифікація для цілей опозицій та різного роду 

конкурсів заслуг для викладачів у всіх автономних громадах відповідно до 

Королівського Декрету № 276/2007 від 23 лютого (Real Decreto 276/2007 de 
23 de febrero), який визнає курси університетів для всіх цілей і в цілому 

адаптується до вимог, які вимагають Комісії Баремації всіх автономних 

громад. 
Після закінчення курсу студент отримає посвідчення про придатність 

поштою, з програмою курсу на звороті, підписаною та печаткою 

Європейського університету Мігелем де Сервантесом. 
Сертифікований курс 120 годин навчання – 4,8 ECTS кредитів. 
 
9. Fechas de Inicio/ Fin del curso: 
Convocatoria abierta con distintas opciones de fechas de convocatorias para 

su realización y certificación. 
Seleccione periodo de realización al matricularse. Cada curso tiene tres 

meses de duración y certificación. 
Tendrá acceso al curso en las fechas seleccionadas. 
Para matrículas de varios cursos recomendamos seleccionar fechas de 

realización diferentes para cada uno de ellos. Hay Comunidades Autónomas que 
no permiten solapamiento de fechas. 

9. Дати початку та закінчення курсу: 
Відкрити вкладку адмісії про вступ з різними параметрами дати 

завершення та сертифікації. 
Виберіть період завершення при реєстрації. Кожен курс тривалістю три 

місяці та сертифікований. 
Ви отримаєте доступ до курсу в обрані дати. 
Для реєстрації декількох курсів рекомендуємо вибрати різні дати 

закінчення для кожного з них. Є автономні співтовариства, які не дозволяють 

перекривати дати. 
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10. Fechas del certificado emitido por Universidad: 
La fecha de impartición que aparecerá en el certificado se corresponderá con 

la convocatoria seleccionada por el alumno al realizar la matriculación del curso. 
Curso de tres meses de duración con 120 horas de formación -4,8 créditos 

ECTS- certificación válida para toda España. 
El certificado se envía por correo postal al alumno 30 días después de estar 

finalizada la convocatoria del trimestre del curso. 
 
10. Терміни видачі університетом сертифікату: 
Дата здачі, яка з’явиться у сертифікаті, буде відповідати виклику, 

обраному студентом при зарахуванні на курс. 
Тримісячний курс із 120 годин навчання – 4,8 балів ECTS – 

сертифікація дійсна для всієї Іспанії. 
Сертифікат надсилається студенту поштою через 30 днів після 

закінчення чверті курсу. 
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ДОДАТОК Ф 
 

Підготовка вчителів до роботи з дітьми з ОМЗ. Національний інститут 

освітніх технологій та підготовки вчителів. Мадрид, Іспанія 
[121] 

 

 
 

Ministerio de Educatión y Fomación Professional de España 
Instituto de Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado  
Calle de Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, España 

Tfno. fax. (+34) 91 377 83 00; e-mail info.intef@educacion.gob.es 
Sitio https://intef.es 

 
Міністерство освіти та професійного розвитку Іспанії 

Національний інститут освітніх технологій та підготовки вчителів 
 
 

Curso ‘Educatión inclusive. Iguales en la diversidad’ 
(R.D. 1/2013; L.O. 8/2013) 

Año escolar 2014-2015 
 

Курс «Інклюзивне навчання. Рівноправність різноманітності» 
(Органічний закон № 8/2013 від 9 грудня 2013 р.; Королівський Декрет 

№ 1/2013 від 26 грудня 2013 р.) 
Навчальний рік 2014-2015 

 
Introducción 
Nuestro deseo e ilusión al idear, planificar y desarrollar este material de 

formación que ahora tienes entre manos, ha sido la de contribuir al análisis de tus 
concepciones y prácticas, para favorecer que éstas tengan una orientación inclusiva 
y que, a su vez, sirvan para promover cambios en la misma dirección en tu 
comunidad educativa. 

Sabemos que es una empresa difícil adaptar estos materiales a cada realidad 
y a cada centro, ya que cada escuela pertenece a un contexto social, político y 
legislativo distinto, y en no pocas ocasiones injustamente desigual. No obstante, 
hoy sabemos que parte del éxito de crear comunidades educativas que avancen 
hacia una educación de calidad para todos y todas depende del compromiso ético y 

mailto:info.intef@educacion.gob.es
https://intef.es/
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la voluntad de querer hacerlo, y en eso es posible que ya no existan tantas 
diferencias. Esperamos y anhelamos que este material formativo que ahora te 
presentamos ayude a dar significado y sentido a esos valores y a esa voluntad entre 
aquellos docentes que se dispongan a utilizarlo para su formación. 

Como en otros muchos temas, nunca podemos perder de vista el escenario 
social y político de un país para poner en marcha procesos educativos con la 
orientación y la voluntad de ser más inclusivos y, sin embargo, este análisis no nos 
puede limitar a la hora de intervenir en las prácticas de los centros y de las aulas. 
Ni que decir tiene que una escuela inclusiva no hace que un sistema sea inclusivo, 
pero si nos quedamos en un plano de crítica al sistema existente que tan  
a menudo dificulta nuestra labor al respecto, estaremos abandonándonos al poder 
de otros y renunciando a lo que creemos que es justo. En nuestro caso, el objetivo 
es que la diversidad del alumnado reciba una educación escolar de calidad sin que 
sus capacidades, intereses, género, roles culturales o necesidades específicas sean 
un factor de desigualdad o discriminación. 

A veces, al hablar de diversidad, los profesionales han abordado el tema a 
partir de categorías, es decir por grupos o clases de alumnos «diferentes»: sordos, 
discapacitados físicos, inmigrantes, mujeres,… En nuestra propuesta formativa 

contemplamos un concepto de diversidad amplio, que huye de referirse a un 
colectivo de alumnos o alumnas concreto, y que por el contrario aspira a referirse a 
todos ellos, en la medida que todos comparten el principio de ser iguales en su 
diversidad. 

La información que te aportamos en estos materiales sólo puede convertirse 
en verdadero conocimiento cuando al utilizarlo, lo hagas como aprendiz activo. 
Para ello, es imprescindible, entre otras competencias, reflexionar, hacerse 
preguntas, poner en tela de juicio – individualmente y con ayuda de otros si es 
posible- tus prácticas y tus concepciones explícitas e implícitas. Del mismo modo 
es fundamental problematizar, si fuera el caso, las razones y los valores por los 
cuales haces lo que haces en tu desempeño profesional cotidiano respecto a esta 
tarea de promover una educación no discriminatoria, justa y de calidad para todo el 
alumnado, sin exclusiones, respecto a ese «todos». 

Este es el más importante de todos nuestros intereses y presupuestos al 
elaborar este material: que tú seas el verdadero protagonist de tu aprendizaje. Si lo 
conseguimos en algún grado, habrá valido la pena el esfuerzo de elaborarlo y junto 
contigo, nos sentiremos partícipes de un proyecto de transformación escolar justo y 
necesario. 

 
Вступ 
Нашим бажанням та ідеєю було розробити та спланувати цей 

навчальний матеріал, який зараз перед вами, також сприяти аналізу 

концепцій та практик, які мають інклюзивну орієнтацію та, зокрема, 
слугують змінам у цьому напрямі в освітянській громаді. 

Ми знаємо, що важко організації адаптувати ці матеріали до кожної 

реальності та кожного центру, оскільки кожна школа належить до іншого 
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соціального, політичного та законодавчого контексту, а в деяких випадках 

несправедливо нерівного. Однак сьогодні ми знаємо, що частина успіху 

створення освітніх спільнот, які ставлять на меті якісну освіту для всіх, 

залежить від етичної прихильності та готовності до цього, а також розуміти, 
що вже не так багато розбіжностей. Ми сподіваємось, що цей навчальний 

матеріал, який ми вам пропонуємо зараз, допомагає зрозуміти значення та 

значення цих цінностей та формує силу волі серед тих викладачів, які 

бажають використовувати його для свого навчання. 
Як і в багатьох інших питаннях, ми ніколи не можемо не зважати на 

суспільну та політичну ситуацію країни для започаткування освітніх процесів 

з орієнтацією та готовністю бути всеосяжнішими, але все ж цей аналіз не 

може нас обмежити, якщо йдеться про втручання у практику роботи центрів 

та груп. Зрозуміло, що інклюзивна школа не вирішує проблему повністю, але 

якщо ми не зупиняємося критикувати наявну систему, що заважає нашій 

роботі в цьому плані, то залишимося без впровадження передового досвіду. 
У нашому випадку мета полягає в тому, щоб усі учні отримували якісну 

шкільну освіту без урахування їх здібностей, інтересів, статі, культурних 

ролей чи конкретних потреб, що є фактором нерівності чи дискримінації. 
Іноді, коли йдеться про багатоманітність, професіонали підходили до 

цього питання з точки зору категорій, тобто за групами або класами «різних» 

учнів: глухих, з ОМЗ, іммігрантів, жінок. У нашій навчальній пропозиції ми 

розглядаємо так поняття «багатоманітність». Кожен учень не виокремлює 

себе, не відносить до певної групи, а прагне бути таким самим як і всі інші, 

поділяючи принцип рівності у своїй багатоманітності. 
Інформація, яку ми надаємо в цих матеріалах, може стати справжнім 

знанням лише тоді, коли її активно впроваджувати. Для цього важливо, серед 

інших компетенцій, ставити запитання, поставити під сумнів – індивідуально 

та колективно, якщо це можливо – ваші практики та ваші явні та неявні 

уявлення. Так само важливо порушувати проблему, якщо необхідно, про 

причини та цінності, якими ви послуговуєтеся у щоденній професійній 
діяльності та як вони сприяють недискримінаційній, чесній та якісній освіті 

для всіх учнів, без винятку. 
Найважливіше завдання при розробці цього матеріалу – це ваше 

розуміння, що ви справжній герой вашого навчання. І якщо ми, зрештою, 

усього досягнемо, то варто не зупинятися і тоді разом з вами ми будемо 

відчувати себе частиною справедливого та необхідного проекту 

трансформації школи. 
 
Objetivos del curso: 
 Desarrollar capacidades críticas y valores que impliquen aceptar las 

diferencias como diversidad. 
 Colaborar en las decisiones relacionadas con el ajuste de la respuesta 

educativa a las necesidades y recursos de estos alumnos. 
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 Contribuir a desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad del 
alumnado. 

 Detectar y promover la eliminación de barreras para su aprendizaje y 
participación en la escuela. 

 Mejorar la disposición de los docentes a la reflexión y la crítica 
conjunta frente a los enfoques y modelos didácticos utilizados. 

 Ser capaz de identificar las situaciones y condiciones necesarias para 
el trabajo colaborativo. 

 
Завдання курсу: 
 розвивати критичні можливості та цінності, які передбачають 

прийняття відмінностей як багатоманітності; 
 співпрацювати у рішеннях, пов’язаних з адаптацією навчальної 

відповіді до потреб та ресурсів цих учнів; 
 сприяти формуванню позитивного ставлення до багатоманітності 

учнів; 
 виявляти та сприяти усуненню бар’єрів у навчанні та участі в 

діяльності школі; 
 поліпшити готовність викладачів до роздумів та спільної критики 

щодо застосовуваних підходів та дидактичних моделей; 
 вміти визначати ситуації та умови, необхідні для спільної роботи. 

 
Estructura de contenidos 
Nuestro marco de formación se estructura en tres bloques de contenidos y a 

cada uno le corresponde varios módulos: 
Bloque I Comprender y definir la inclusión educativa para llevarla a la 

práctica 
Módulo 1. “El que tiene un sueño tiene un camino”. El dilema de las 

diferencias. La inclusión educativa: naturaleza, definición e implicaciones para la 
práctica. 

Módulo 2. Clarificar nuestros valores. Igualdad en la diversidad y no 
discriminación como fundamentos de la inclusión educativa. Políticas educativas a 
superar. 

 
Змістова структура 
Наша навчальна рамка побудована у трьох змістових блоках, що 

складають з декількох модулів: 
Блок І «Розуміти і визначати освітню інклюзію з метою втілення в 

життя» 
Модуль 1. «Хто має мрію, має шлях». Дилема відмінностей. Освітня 

інклюзія: природа, визначення та наслідки для практики. 
Модуль 2. Уточнити цінності. Рівність у багатоманітності та 

недискримінація – основи здобуття освіти. Освітня політика для подолання. 
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Bloque II La inclusión educativa en acción. De las concepciones a la 

práctica escolar 
Módulo 3. Alumnos vulnerables a los procesos de exclusión. Barreras para 

la presencia, el aprendizaje y la participación. El Index for inclusion. 
Módulo 4. Culturas escolares para la inclusión. Valores y creencias 

compartidos en las escuelas inclusivas. Una visión sistémica de los centros 
escolares: culturas, políticas y prácticas escolares. 

Módulo 5. Promover el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 
Módulo 6. Aulas y prácticas educativas para todos. Diseño de un currículo 

para todos. Accesibilidad/ diseño universal de aprendizaje. 
 
Блок II. «Включення в дію. Від концепцій до шкільної практики» 

Модуль 3. Учні, вразливі до процесів ексклюзії. Перешкоди для 

присутності, навчання та участі. Індекс інклюзії. 
Модуль 4. Шкільна культура для інклюзії. Цінності та переконання 

в інклюзивних школах. Системне бачення шкіл: культура, політика та 

шкільна практика. 
Модуль 5. Сприяти навчанню та участі всіх учнів. 
Модуль 6. Класні кімнати та навчальні практики для всіх. Розробка 

курикулуму для всіх. Доступність/ універсальний дизайн навчання. 
 
Bloque III Promover, sostener y evaluar procesos de innovación y 

mejora en los centros con una orientación inclusive 
Módulo 7. Cambio, mejora e innovación educativa. 
Módulo 8. ¿Importan las escuelas para mejorar la equidad y la inclusión 

educativa? escuelas eficaces con actitud. 
Módulo 9. Redes de apoyo y colaboración para una educación inclusiva. 

Haciendo frente a la complejidad de la inclusión educativa. 
Módulo 10. Participación de la familia. 
 
Блок III «Сприяти, підтримувати та оцінювати процеси інновацій та 

вдосконалення в центрах з інклюзивною орієнтацією» 
Модуль 7. Зміни, удосконалення та освітні інновації. 
Модуль 8. Чи важливі школи для покращення справедливості та 

освітньої інклюзії? Ефективні школи зі ставленням. 
Модуль 9. Мережі підтримки та співпраці для інклюзивного 

навчання. Складність освітньої інклюзії. 
Модуль 10. Участь сім’ї. 

 
Estructura de los módulos y recursos complementarios 
Cada módulo tiene una estructura similar. Comienza con una cita que 

pretende servir de punto de partida para abordar los contenidos del módulo. Al 
principio, siempre encontrarás una breve Introducción y un apartado que hemos 
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denominado «Para pensar» y que plantea una actividad de reflexión inicial o 
dilema moral. Esta técnica consiste en presentar una breve historia en la que se 
produce un conflicto y se te pide la elección de una de las alternativas. 

A continuación, en cada módulo se desarrollan propiamente los Contenidos 
formativos que puedes poner en práctica con las Actividades que te proponemos. 
En todos los casos, hemos intentado que estén relacionadas con tu ejercicio 
docente y te sirvan para revisar, reflexionar y en definitiva, avanzar en tus 
concepciones y prácticas sobre la educación inclusiva. 

 
Структура модулів та додаткових ресурсів 
Кожен модуль має подібну структуру. Почніть з зустрічі, яка має на 

меті слугувати відправною точкою для вирішення змісту модуля. На початку 

ви завжди знайдете короткий вступ та розділ, який ми назвали «Думати», і це 

викликає активність початкового роздуму чи моральної дилеми. Ця методика 

полягає у поданні короткої історії, в якій виникає конфлікт, і вас просять 

вибрати одну з альтернатив. 
Потім у кожному модулі належним чином розроблено навчальний 

зміст, який ви можете втілити на практиці разом із заходами, які ми 

пропонуємо. У всіх випадках ми намагалися, щоб вони були пов’язані з 

вашою навчальною вправою і слугували вам для перегляду, роздуму та, 

зрештою, для просування ваших концепцій та практик щодо інклюзивної 

освіти. 



276 
 

ДОДАТОК Х 
 

Город равных возможностей (2019, апрель 23). Харьковские известия 
[52-53] 
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ДОДАТОК Ц 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 
[41] 
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ДОДАТОК Ш 
 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження концепції 

розвитку інклюзивного навчання» від 01.10.2010 № 912 
[31] 
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ДОДАТОК Щ 
 

Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня України 
[32] 
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ДОДАТОК Ю 
 

Пам’ятка спеціалісту для роботи з дитиною з особливими освітніми 

потребами на базі Харківської загальноосвітньої школи № 38, Україна 
[52] 
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ДОДАТОК Я 
 

Облаштування ресурсної кімнати Харківської загальноосвітньої школи 

№ 105, Україна 
[53] 

 
 

 
 

Рис. Я.1. Ігрова зона ресурсної кімнати ЗОШ № 105 (м. Харків) (1) 
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Рис. Я.2. Ігрова зона ресурсної кімнати ЗОШ № 105 (м. Харків) (2) 
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Рис. Я.3. Ігрова зона ресурсної кімнати ЗОШ № 105 (м. Харків) (3) 
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Рис. Я.4. Навчальна зона ресурсної кімнати ЗОШ № 105 (м. Харків) 
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Рис. Я.5. Соціально-побутова зона ресурсної кімнати ЗОШ № 105 

(м. Харків) (1) 
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Рис. Я.6. Соціально-побутова зона ресурсної кімнати ЗОШ № 105 

(м. Харків) (2) 
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ДОДАТОК АА 
 

Стандарт вищої освіти України (освітній рівень – бакалавр) 
[29] 
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ДОДАТОК АБ 
 

Освітня програма «Корекційна та інклюзивна освіта» (освітній рівень – 
бакалавр) Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, Україна  
[54] 
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ДОДАТОК АВ 
 

Стандарт вищої освіти України (освітній рівень – магістр) 
[29] 
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ДОДАТОК АГ 
 

Освітня програма «Логопедія» (освітній рівень – магістр) Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 
Україна 

[54] 
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ДОДАТОК АД 
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