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ВСТУП 

 

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2" 

Запорізької обласної ради (далі Заклад) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих 

актів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, у відповідності  до ліцензії на 

провадження освітньої діяльності, власним статутом. 

 Орієнтовна кількість класів: 1 – 4 класів – 10; 5 – 9 класів – 9 ; 10 класів – 1.  

Загальна проектна місткість закладу відповідно до норм ДБН В.2.2.3-97: 250 осіб. 

         Місія закладу: створення сприятливого освітньо-виховного простору з метою 

формування життєвих компетентностей учнів, підготовки їх до відповідної практичної 

діяльності та самостійного життя в сучасних суспільно-економічних умовах.  

          Головною метою Закладу є забезпечення здобуття певного рівня освіти, професійна 

орієнтація та підготовка, проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умовами проживання та утримання за 

рахунок держави. 

         Головними завданнями  Закладу є:  

 забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку (далі дітей), на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти 

шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-

розвитковою роботою, медичною реабілітацією; 

 виховання громадянина України;  

 виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших 

народів і націй; 

 виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свободи 

людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;  

 реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство; 

 забезпечення утримання та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, з багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей та дітей, які потребують 

особливої уваги, підтримки, корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 

 створення безпечних і нешкідливих умов навчання, формування здорового способу 

життя;  

 розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, 

здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально 

адаптованої особистості; 

 сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та  загальнолюдської моралі, 

міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових 

трудових умінь і навичок; 

 сприяння фізичному і психічному розвитку дітей; 

 забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-

медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку вихованців; 
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 здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної 

допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в 

комплексній навчально-виховній,  корекційно-розвитковій роботі; 

 створення найсприятливіших умов навчання, виховання, проживання максимально 

наближених до домашніх, для організації життя і розвитку дітей, оточення кожного 

вихованця турботою і увагою. 

           "Модель" випускника комунального Закладу – це особистість, у якої сформовані 

компетентності відповідно до вимог Державних стандартів  початкової освіти та базової 

загальної середньої освіти, та Типових освітніх програм. 

У Закладі навчання відбувається українською мовою.  

Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання у режимі 5-денного 

навчального тижня  і цілодобовим перебуванням (крім вихідних, святкових та канікулярних 

днів). 

           До 1 – 10 класів  зараховуються діти з особливими освітніми потребами, а саме: 

інтелектуальні порушення легкого або помірного ступеня; 

           Основними формами здобуття освіти в Закладі є: 

інституційна (очна (денна)); 

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). 

Призначення освітньої програми Закладу – всебічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з 

природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадської активності, формування в учнів компетентностей, визначених Законом України 

"Про освіту". 

          Результатом реалізації освітньої програми Закладу є випускник школи, якій відповідає  

«моделі» випускника  закладу. 

Освітня програма окреслює  підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом початкової  та  базової загальної середньої 

освіти (далі – Державний стандарт).  

Освітня програма визначає:  

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою.  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки 

окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також 

логічної послідовності їх вивчення; 

- очікувані результати навчання учнів;  

- зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;  

- форми організації освітнього процесу;  

- інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

           Освітня програма комунального закладу "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 2" Запорізької обласної ради розроблена на 4 роки (2018 – 2022 рр), що відповідає 

тривалості освоєння освіти І ступеня в умовах переходу на Державний стандарт початкової 

освіти 2018 року, та підготовки умов для впровадження Державного стандарту Нової 

української школи на етапі базової загальної середньої освіти.  

     

Освітня програма має наступні розділи: 

Вступ. 
Розділ І  Освітня програма спеціального закладу загальної середньої освіти І ступеня для 

дітей з особливими освітніми потребами 

Програма 1  

Освітня програма початкової освіти спеціального закладу загальної середньої освіти для учнів 

1 класів з інтелектуальними  порушеннями. 
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 Освітня програма початкової освіти спеціального закладу загальної середньої освіти для учнів 

2 класів з інтелектуальними  порушеннями. 

Програма 2. Освітня програма початкової освіти спеціального закладу загальної середньої 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

Розділ ІІ Освітня програма спеціального закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами 

Розділ IІІ Навчальний план комунального закладу "Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 2" Запорізької обласної ради  на 2019-2020 

навчальний рік. 

           З метою забезпечення відповідності положень освітньої програми вимогам Державних 

стандартів загальної середньої освіти в розділі «Освітня програма закладу загальної середньої 

освіти І ступеня» представлено  освітні програми, які розроблено на основі Типових освітніх 

програм чинних для перехідного періоду реформування освіти. Протягом 2018-2022 рр . 

відбувається поступовий перехід до вимог Державного стандарту початкової освіти 2018 року 

(Нова школа) школи І ступеня.  

            Відповідно до п.8 статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту» на підставі 

освітньої програми у закладі на кожний навчальний рік складається та затверджується 

навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу у кожному класі відповідно 

до мережі школи кожного ступеню навчання. Навчальний план на 2019-2020 н.р. представлено 

в IІІ розділі програми. 

          Розділ "Навчальний план школи та його обґрунтування"  обновляється  щорічно. По мірі 

включення в освітній процес нових програм і підручників  вносяться корективи до  переліку 

навчальних програм. 

 

Розділ І 

   Освітня програма спеціального закладу загальної середньої освіти І 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

 

Загальні положення. 
Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який 

відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

Освітня програма спеціального закладу загальної середньої освіти І ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами  розроблена відповідно до: 

-    Закону України «Про освіту»,  

- Концепції Нової української школи, 

-  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого  2018 року № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти», з урахуванням Типових освітніх програм, сучасних 

досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей 

дітей з інтелектуальними потребами.  

- наказу МОН України від 26 липня 2018 року № 814 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів  загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами»; 

- наказу МОН України від 26 липня 2018 року № 816 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів  загальної середньої освіти для 

учнів 1 класів з інтелектуальними  порушеннями»; 

˗ наказу МОН України від 02 липня 2019 року № 917 «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів  загальної середньої освіти для 

учнів 2 класів з  порушеннями інтелектуальними  порушеннями»; 

Метою початкової освіти дітей з інтелектуальними порушеннями  є особистісне 

становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, компетентностей та наскрізних 

умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, 

формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, пізнавальної активності, що 
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забезпечують їхню готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання 

в основній ланці школи. 

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- корекційно-розвивальної спрямованості навчання; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних    

 компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних  

 компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або    

 інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов  навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і  фізичних можливостей,  

            потреб та інтересів дітей.   

Мета діяльності школи І ступеню закладу: 

 забезпечення об’єднаного спільними цілями педагогічного впливу на 

формування особистості кожної дитини з максимальним урахуванням її 

актуальних можливостей і потреб найближчого розвитку, збереженням 

фізичного і емоційного благополуччя. 

 здатність дитини з порушеннями інтелектуального розвитку у процесі 

інтегрування у соціальне оточення цілісно реалізовувати на практиці знання, 

досвід і цінності, набуті у процесі корекційного навчання.  

Вимоги до дітей з інтелектуальними порушеннями, котрі розпочинають навчання у 

початковій школі, враховують досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Предметні 

компетентності для дітей з різним рівнем інтелектуальних порушень мають диференційований 

характер (для дітей з легким та помірним ступенем).  

 Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до пізнавальних 

можливостей. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, розвитку пізнавальної 

діяльності, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, 

пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

Згідно із Законом України «Про освіту», на основі Державного стандарту й Типової 

освітньої програми Заклад може розробляти освітні програми – єдиний комплекс освітніх 

компонентів (предметів, індивідуальних проектів, контрольних заходів тощо), спланованих і 

організованих для досягнення визначених результатів навчання. Освітні програми можуть 

відрізнятися від Типової освітньої програми послідовністю викладання навчального 

матеріалу, обсягом його вивчення, наявністю додаткових компонентів змісту або 

використанням оригінальних форм, методів і засобів навчання.  

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання 

вчитель визначає самостійно, враховуючи пізнавальні здібності та можливості учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку, конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас 

досягнення корекційно-розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних результатів, 

зазначених у програмі. 

Для реалізації вищезазначених мети та завдань освітній заклад має відповідну кадрову, 

методичну та матеріально-технічну бази.  

Відповідно до чинного законодавства організація освітнього процесу в закладі 

регламентується робочим навчальним планом. Навчальний план дає цілісне уявлення про 

зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між 
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предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження 

здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних 

закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та 

варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів з інтелектуальними 

порушеннями:  1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч.рік); 2 класу – 24 години на 

тиждень (840 годин/навч.рік) 3 – 4  класів – 1540 годин/навч. рік: 3 клас – 22 години на 

тиждень (770 годин/навч.рік); 4 клас – 22 години на тиждень (770 годин/навч.рік). 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів із затримкою психічного 

розвитку: 3 – 4  класів – 1540 годин/навч. рік: 3 клас – 22 години на тиждень (770 

годин/навч.рік); 4 клас – 22 години на тиждень (770 годин/навч.рік). 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 

40 хвилин. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та  від 21.02.2018 №87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години, передбачені для 

фізичної культури та години, передбачені на корекційно-розвиткову роботу  не враховуються 

при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.  

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про 

освіту».  

 

 

Програма 1 

Освітня програма початкової освіти спеціального закладу загальної середньої 

освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями  

 

І. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою 
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти, як правило, з 6-7 років або за інших умов. 

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що 

враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити 

подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

 

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження 

Типовий навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної  

середньої освіти з українською мовою навчання для дітей інтелектуальними порушеннями 

 

Назва освітньої галузі Кількість годинна рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом  

Інваріантний складник 

Мовно-літературна 245 245 245 245 980 

Математична 140 140 140 140 560 

Я досліджую світ (природнича, 

громадянська, історична, соціальна, 

105 140     140    140 525 
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Назва освітньої галузі Кількість годинна рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом  

здоров’язбережувальна галузі) 

Технологічна 

70 70 70 70 280 
Інформатична 

Мистецька 70 70 70 70 280 

Фізкультурна 105 105 105 105 420 

Варіативний складник 

Корекційно – 

розвиткова 

робота 

 

Розвиток мовлення 140 140 140 140     560 

Лікувальна фізкультура 

(Ритміка) 
70 70 70 70 280 

Соціально-побутове 

орієнтування 
70 70 70 70 280 

Додаткові години на предмети, 

факультативи, індивідуальні та групові 

консультації 

 

70 70 105 105 350  

Загальнорічна кількість навчальних годин 1085 1120 1155 1155 4515 

Гранично допустиме тижневе/річне 

навчальне навантаження здобувача освіти  

23/805 21/735 22/770 22/770 88/3080 

Сумарна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу на групи) 

1085 1120 1155 1155 4515 

 

ІІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, 

логічна послідовність їх вивчення 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ 

Навчання грамоти 

1 клас 
Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні ключової 

комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно 

користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання 

навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. Інтегрований курс «Навчання 

грамоти» – важлива складова загального змісту початкової освіти дітей з інтелектуальними 

порушеннями, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним 

засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.  

Метою навчання української мови у початкових класах є забезпечення початкового 

рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів, 

формування у них елементарних знань з мови і правопису та відповідних їм умінь, корекція 

недоліків психофізичного розвитку. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких завдань: 

– створення позитивної мотивації до вивчення української мови; 

– формування елементарних навичок і вмінь з усіх видів мовленнєвої діяльності 

(слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх гармонійного розвитку; 

– формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та 

достатні для формування мовленнєвих навичок і вмінь; 

– залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; 

– сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку 

особистості; 

– формування вміння вчитися. 
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У процесі навчання грамоти створюються передумови для мовленнєвого, 

інтелектуального розвитку, формування морально-естетичних уявлень і понять, збагачення 

почуттів, виховання потреби у спілкуванні та читанні, що є підґрунтям для повноцінної 

соціалізації дитини з інтелектуальними порушеннями. 

Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в початкових класах для 

дітей з інтелектуальними порушеннями розв’язуються й корекційно-розвивальні завдання, 

спрямовані на корекцію порушень  пізнавальної діяльності (сприймання, уяви, пам’яті, уваги, 

мовлення й мислення), емоційно-вольової сфери, розвитку артикуляційної моторики та 

координації рухів та ін. 

Саме тому спеціальним завданням інтегрованого курсу «Навчання грамоти» визначено 

формування та корекція зв’язного мовлення, що має відбуватися в тісному зв’язку з розвитком 

пізнавальної, сенсорної діяльності дітей на основі розвитку предметно-дійового, наочно-

образного, словесно-логічного мислення, спостережливості, уваги тощо. Відтак зміст цього 

навчального предмета, з метою посилення його компенсаторно-корекційних та розвивальних 

функцій, має комунікативно-практичну спрямованість: містить фактичний матеріал, 

опанування якого має забезпечити формування комунікативних умінь, конкретизацію в слові 

чуттєвого і практичного досвіду учнів, розвиток основних пізнавальних процесів на 

предметно-практичній і вербальній основі. 

Важливою складовою під час навчання грамоти є формування навичок письма, що 

передбачає формування координації дій рухового і зорового аналізаторів, графічних навичок 

письма, засвоєння учнями гігієнічних правил, яких слід дотримуватися під час письма. 

Важливим завданням у 1 класі є формування у школярів інтересу до дитячої книжки, 

формування початкових умінь з нею працювати. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому інтегрованому курсі «Навчання 

грамоти» виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації», «Навчаємось читати», «Взаємодіємо письмово», «Навчаємось 

сприймати медіа». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» спрямована на формування в молодших школярів умінь сприймати, розуміти 

звернене мовлення, усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних 

ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради 

досягнення певних життєвих цілей.  

Головна мета з розвитку усного мовлення (говоріння) – навчати школярів взаємодіяти 

усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації, будувати власні висловлювання (у 

вигляді простих коротких речень); формувати у них елементарні навички діалогічного та 

монологічного мовлення. 

Слід також навчати учнів правильно, емоційно сприймати мовлення дорослих і 

однолітків, використовувати під час спілкування різні засоби: природні жести, міміку, 

інтонацію тощо. Необхідно залучати школярів до діалогу, участі в колективних видах роботи, 

до розуміння змісту прочитаного вчителем тексту; залучати їх до спеціально створюваних 

ситуацій, які спонукали б їх висловлюватися, виявляти відповідні емоції. 

Змістова лінія «Навчаємось читати» передбачає формування в учнів розуміння 

прочитаного, а також правильного вимовляння звуків і слів, наголошування слів, інтонування 

різних за метою висловлювання речень, дотримання пауз як у середині речень, так і між 

реченнями та частинами тексту.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших 

школярів вміння виконувати вправи: списування, в тому числі вибіркове, нескладних слів, 

речень, текстів; написання під диктовку (з навчальною, а не контрольною метою).  

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в учнів умінь 

сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіа текстах (світлини, журнали, презентації, 

відео, аудіо тощо). 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 



9 

 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований курс цих 

навчальних предметів; 

3 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»; 

4 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання» 

Життєва компетентність: 

Учень/учениця намагається: 

-  уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, інструкції тощо); 

- сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу, 

повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих можливостей учня); 

-  повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання, 

сили голосу; 

- правильно вимовляти звуки (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою 

слова (відповідно  стану мовленнєвого розвитку); 

-  розрізняти голосні та приголосні звуки; 

- співвідносити графічний образ букви з  її звучанням; 

- сприймати елементи  букви та  її цілісний графічний образ;  

- з допомогою вчителя складати й читати прості складові структури; 

-  під контролем учителя дотримується правильної постави під час письма; 

- правильно тримати ручку (олівець) під контролем учителя; 

- повторювати за вчителем (або разом із ним) доступні вправи, спрямовані на розвиток 

координації рухів кисті і пальців рук; 

- малювати та штрихувати олівцем з допомогою вчителя; 

-  за зразком обводити графічний образ букви; 

-  сприймати медіапродукти. 

Математика – один з основних предметів, що вивчається у спеціальних закладах 

загальної середньої освіти І ступеня для дітей з інтелектуальними порушеннями. 

Навчання математиці спрямоване на те, щоб сформувати та розвинути в учнів 

соціально-адаптивні навички та життєву компетентність, що у свою чергу сприятиме 

підвищенню рівня їхніх адаптаційних можливостей та самостійності, а саме: 

 сформувати в учнів кількісні, просторові та часові уявлення; 

 навчити виконувати арифметичні дії; 

 ознайомити з найпростішими величинами та одиницями їх вимірювання; 

 навчити застосовувати набуті знання й уміння під час розв’язування арифметичних 

задач; 

 сформувати вміння розв’язувати арифметичні задачі; 

 креслити прямі лінії, відрізки, будувати прості геометричні фігури, розпізнавати їх 

властивості. 

Корекційна спрямованість процесу навчання математики безпосередньо пов’язана з 

розв’язуванням специфічного завдання – корекцією та розвитком пізнавальної діяльності, 

особистісних якостей дитини, формуванням вмінь планувати свою діяльність, здійснювати 

контроль та самоконтроль, а також вихованням наполегливості, допитливості, терплячості, 

працьовитості. Саме тому навчання математики повинно мати практичну спрямованість і бути 

пов’язаним з іншими навчальними предметами, життям, готувати учнів до оволодіння 

професійно-трудовими знаннями і навичками, вчити використовувати математичні знання в 

життєвих ситуаціях. 

З урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями у змісті початкового курсу з математичної освіти відповідно до зазначеної мети 

і сформульованих завдань виділено такі змістові лінії: «Дочислові уявлення та поняття», 

«Числа. Арифметичні дії з числами», «Арифметичні задачі», «Просторові відношення. 

Геометричні фігури», «Робота з даними». 
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У межах змістової лінії «Дочислові  уявлення та поняття» здійснюється формування 

уявлень про кількість, властивості предметів: уміння порівнювати групи предметів за 

кількістю; виділяти з групи предметів один чи кілька предметів, яким властиві певні ознаки 

(форма, розмір, розміщення), вживати відповідну термінологію; знання способів порівняння 

предметів за величиною, груп предметів за кількістю.  

Навчання передбачає формування в учнів дій з предметами, що спрямовані на 

об’єднання множин, вилучення частини множини, поділ множин на рівні частини та інші 

предметно-практичні дії, які сприяють підготовці школярів до засвоєння таких абстрактних 

математичних понять, як число і величина. 

В процесі реалізації змістової лінії «Числа. Арифметичні дії з числами» здійснюється 

формування знань про правила лічби предметів, кількісні та порядкові числівники, вміння 

лічити предмети, які по-різному розташовані на площині; формування уявлень про 

натуральний ряд чисел, його властивості; умінь називати і записувати число «нуль», 

попереднє і наступне число для будь-якого числа в межах десяти; формування навичок прямої 

та зворотної лічби; уявлень про цифру і число, яке позначається нею, умінь співвідносити 

число з цифрою і групою предметів; розуміння змісту арифметичних дій додавання, 

віднімання; знань назви компонентів і результатів арифметичних дій.  

У викладанні математики значне місце займають арифметичні задачі. У рамках 

реалізації змістових ліній «Арифметичні задачі» та «Робота з даними» учні 

ознайомлюються із структурними компонентами та загальними прийомами роботи із задачею: 

формуються початкові уявлення про текстову арифметичну задачу, уміння сприймати текст 

задачі.  

З першого класу учнів ознайомлюють з поняттям «задача» і двома її типами на 

знаходження суми і остачі. 

Формуванню у школярів поняття «задача» передує організація вчителем системи вправ 

з виконання операцій над множинами, що значною мірою забезпечує чітке усвідомлення 

учнями сутності дій додавання та віднімання. 

Враховуючи конкретність наочно-дійового та наочно-образного мислення дітей з 

інтелектуальними порушеннями, доцільно оперувати з такими множинами, які діти можуть 

тримати в руках. 

Особлива увага звертається на розуміння учнями ситуації, яка описується в задачі, 

встановлення залежностей між числовими даними і шуканим. Для цього проводиться робота 

над змістом задачі, яка передбачає розбір незрозумілих слів чи виразів в тексті задачі, читання 

тексту задачі вчителем та учнями, запис умови задачі, повторення її за запитаннями. 

Значна увага приділяється пошуку розв’язування задачі, в процесі якого намічається 

план і послідовність виконання дій. У першому класі, коли діти не знають усіх букв алфавіту, 

запис здійснюється у вигляді арифметичного виразу без найменування, розміщеного 

посередині рядка. По мірі вивчення букв алфавіту вводиться називання буквою з крапкою в 

дужках після числа тих предметів, над якими виконувалося обчислення. 

При навчанні розв’язуванню задач необхідно використовувати наочний і дидактичний 

матеріал, власну діяльність, схеми. 

Формування геометричних уявлень відіграє значну роль у розвитку вмінь 

орієнтуватися у просторі, в корекції моторики, а також таких психічних функцій як мислення, 

пам’ять, увага, уявлення, спостережливість, мовлення. Саме тому змістова лінія «Просторові 

відношення. Геометричні фігури» спрямована на формування умінь визначати напрямки 

руху, місце розташування предмета відносно іншого, розміщувати предмети на площині й у 

просторі, вживати відповідну термінологію; формування уявлень про найпростіші геометричні 

фігури; умінь розпізнавати, називати та відрізняти геометричні фігури: круг, трикутник, 

квадрат, прямокутник; умінь креслити пряму лінію за допомогою лінійки. 

Програма з математики складена з урахуванням принципу концентричності із 

дотриманням дидактичних вимог доступності, послідовності, науковості, системності 

навчання. 

Життєва компетентність: 



11 

 

Учень/учениця: 

- проявляє інтерес до уроків математики; 

- намагається слухати та усвідомлювати вимоги вчителя; 

- з допомогою вчителя працює з підручником, з зошитом з математики, з наочністю; 

- намагається усвідомлювати кількісні, просторові та часові уявлення; 

- з допомогою вчителя рахує, позначає числа цифрами, виконує арифметичні дії 

додавання та віднімання на предметно-практичній основі в межах програмного матеріалу; 

- намагається використовувати доступні засоби комунікації; 

- з допомогою вчителя розпізнає, називає та відрізняє геометричні фігури. 

- намагається сприймати кількість, простір, величину; 

- намагається орієнтуватися та працювати в колективі; 

- намагається користуватися у повсякденному житті прийомом порівняння множин 

шляхом накладання і прикладання. 

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому 

курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї 

галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за 

активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для 

розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні 

результати з інших освітніх галузей.  

 Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення молодших школярів  

з інтелектуальними порушеннями з навколишнім світом у процесі засвоєння різних видів 

соціального досвіду, що охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 

ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи 

дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає досягнення таких завдань: 

˗ формування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природничого і 

суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, 

систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, оцінка 

побаченого (почутого), встановлення зв'язків і залежностей в природі і суспільстві, станом 

довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, аналіз наслідків 

ризикованої поведінки, залежності результату від докладених зусиль); 

˗ формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, яка 

відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини; 

˗  формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і соціальному 

середовищі; 

˗ виховування активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності 

себе і своєї родини  до України, інтересу до пізнання історії свого краю і країни; пошани до 

символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і 

подій; 

˗ розвиток ціннісного ставлення до життя інших людей, усвідомлення правової 

відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні 

навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності; 

˗ дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадливого використання природних 

ресурсів; 

˗  розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної 

активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування. 

Вирішення завдань курсу  забезпечується відповідними змістовими лініями побудови 

навчального матеріалу, як освітнього, так і корекційно-розвивального характеру. Так, освітня 

мета реалізується за допомогою наступних змістових ліній:  

˗ Людина (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); 

˗ Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; 

навички співжиття і співпраці; громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання 

свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); 
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Людина і природа (цілісність природи, взаємозв'язок об'єктів і явищ, відповідальна 

діяльність людини у природі, залежність між діяльністю людини і станом довкілля). 

Змістова лінія програми «Людина» спрямована на формування у школярів з 

порушеннями інтелектуального розвитку вмінь орієнтуватись у своєму тілі та світі людей (а 

саме: у найближчому оточенні людей, їх статі і віку), уявлень про статево-рольові і культурні 

стандарти поведінки у родині, поваги до батьків та однолітків та здорового способу життя. 

Тематична реалізація цієї лінії спрямовується на розвиток у дітей умінь орієнтуватись у 

біологічних ознаках людини (будові тіла, органах чуття, статі і віку), формування прагнення 

до самостійності, навичок самообслуговування та бажання брати участь у суспільному житті, 

виконуючи корисні посильні дії; на засвоєння знань, які розкривають правила поведінки та 

взаємодії людей (у сім’ї, колективі, суспільстві); на формування вмінь учнів спілкуватися в 

сумісній навчально-пізнавальній, ігровій і побутовій діяльності з дорослим та іншими дітьми; 

Змістова лінія «Людина і суспільство» спрямована на формування у школярів 

елементарних уявлень про об’єкти найближчого оточення: школа, магазин, парк, храм, 

лікарня, тощо, а також знання про рідний край, місто, село, в якому живеш, про символи 

України, ознайомлення з національними традиціями, звичаями.  

Змістова лінія «Людина і природа» спрямована на формування у школярів уявлень про 

об’єкти та явища природи, прищеплення навичок культурної поведінки серед природи та 

здорового способу життя. Робота з даного напряму передбачає формування в дітей вміння 

орієнтуватися у різноманітності рослинного і тваринного світу, впізнаючи їх найпоширеніших 

представників і розрізняючи групи рослин (дерева, кущі, трави; овочі, фрукти, ягоди) і тварин 

(звірі, птахи, риби, комахи; дикі та свійські); будові живих організмів, сезонних змінах в 

природі. Дана змістова лінія представлена навчальними темами: об'єкти неживої природи, 

частини доби, погода, пори року, жива природа ( рослини, тварини). 

Відповідно до корекційно-розвиткової мети, матеріал будується за такими 

змістовими напрямами: 

˗ Сенсомоторний розвиток: виділяти характерні властивості предметів і об’єктів 

живої та неживої природи (колір, розмір, смак, температура, вага та ін.); мати уявлення про 

власні органи відчуття (очі, вуха, шкіра, ніс, язик) за допомогою яких сприймаються 

властивості та якості навколишнього світу. 

˗ Мовленнєвий розвиток: розповідати про рідний край, Україну; повідомляти 

про погоду та природу під час спостережень, розповідати про тварини і рослини, господарчу 

діяльність рідного краю; повідомляти про правила співжиття та взаємодію людей у родині, 

колективі, суспільстві,  про головні історичні події, традиції і звичаї українського народу; 

висловлювати прохання, бажання, ставити запитання та відповіді. 

˗ Пізнавальний розвиток: спостерігати та розуміти сезонні зміни у житті рослин, 

тварин та господарчій діяльності людини; здійснювати групування  предметів і явищ живої і 

неживої природи за суттєвими ознаками; здійснювати аналіз, планування, організацію, власне 

виконання та самоконтроль діяльності під час проведення практичних робіт у класі, у живому 

куточку, присадибній ділянці; усвідомлювати неповторність і самоцінність кожної людини; 

спостерігати традиції і звичаї українського народу;  дотримуватись правил поведінки у родині, 

колективі, суспільстві.   

˗ Особистісний розвиток: позитивно і бережливо ставитись до самого себе, до 

людей, до природи, до Батьківщини; опановувати навички поведінки у соціальному 

середовищі і природі. 

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати 

інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей, добирати дидактичний 

інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень 

навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового 

розвитку).  

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти інтегрованої 

програми за таким алгоритмом: 

˗ визначення цілей навчання  
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˗ створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, 

галузей, які допоможуть досягти цілей) 

˗ структурування програми за темами 

˗ вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання  

˗ розроблення показників досягнення очікуваних результатів 

Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую світ» 

передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних завдань дослідницького 

характеру, як от: 

˗ дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою 

органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; спільне – відмінне, до якого 

цілого воно належить) 

˗ дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого 

призначене?) 

˗ дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часової і логічної 

послідовності явищ, подій; встановлення причинно – наслідкових зв’язків (Чому? Яким 

чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?), висновок-узагальнення). 

Життєва компетентність: 

Учень/учениця 

- усвідомлює можливості власних органів відчуття, рук та ніг; дотримується правил 

гігієни; дотримується безпечної поведінки вдома, в школі, на вулиці, у громадських 

місцях;  

- дотримується встановлених правил поведінки у родині, колективі, суспільстві; 

розрізнює позитивні та негативні риси характеру людини; виявляє готовність 

наслідувати моральні якості та позитивні риси характеру у повсякденному житті; 

- розрізнює рукотворні та природні об’єкти; використовує знання про особливості 

будови та життєдіяльності живих організмів у повсякденному житті;  

- використовує знання про будову, особливості предметів неживої природи у 

повсякденному житті; 

- підбирає власний одяг у відповідності до погоди; 

дотримується елементарних правил поведінки у природі. Метою технологічної 

освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування у школяра здатності до зміни 

навколишнього світу засобами сучасних трудових технологій, до використання технологій для 

власної самореалізації, культурного й національного самовияву. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями технологічної освітньої галузі 

у початковій школі для дітей  з інтелектуальними порушеннями  є: 

 залучення учнів до різних видів трудової діяльності, формування вмінь для 

створення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий результат; 

 формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального ведення 

домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності за 

результати власної діяльності; 

 формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з турботою 

про навколишнє середовище;  

 створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних 

ремесл. 

Зміст освітньої галузі «Технології» для навчання дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання». 

Трудове навчання є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що продовжує 

дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи 

та виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого професійно-трудового навчання.  

Метою «Трудового навчання» в початковій школі для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку є формування і розвиток в межах пізнавальних можливостей 

предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм вирішувати 

предметно-практичні та побутові задачі, виконувати доступні види діяльності, пов’язані з 
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найпоширенішими галузями народного господарства.  

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних загальноосвітніх 

та корекційно-розвивальних завдань.  

 До загальноосвітніх завдань відносяться: 

 ознайомлення школярів з основами трудового процесу; 

 формування техніко-технологічних знань, умінь та навичок трудових дій з 

дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів; 

 розвиток пізнавальних здібностей, формування елементів графічної грамоти; 

 набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної 

діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для 

оволодіння в основній школи доступними основами технологій; 

 виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-

перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових 

традицій українського народу та інших народів світу. 

Корекційно-розвиткові завдання спрямовуються на забезпечення: 

 пізнавального розвитку (формування явлень про послідовність та поетапне 

виготовлення виробу з опорою на зразок та предметно-інструкційну карту; розв’язування в 

процесі трудової діяльності пізнавальних задач в наочно-дійовому та наочно-образному плані; 

формування умінь виконувати завдання на основі словесної інструкції з опорою на наочність, 

дотримання етапів діяльності (аналіз, планування та організація виготовлення виробу, 

самоконтроль); 

 мовленнєвого розвитку (на основі використання техніко-технологічної 

термінології у процесі розвитку зв’язного мовлення, формування умінь давати вербальний звіт 

про власну діяльність у вигляді фіксуючого, супроводжуючого та плануючого мовлення); 

  сенсомоторного розвитку (формування умінь визначати форму, розмір, колір, 

розташування деталей предметів та їх властивостей, предметів на основі зорової, тактильної, 

слухової чутливості; розвиток дрібної моторики; навичок вправно володіти інструментами під 

час виконання практичних завдань); 

 особистісного розвитку (формування позитивного ставлення до праці, 

готовності доводити виконання трудового завдання до завершення; усвідомленої навчально-

практичної діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших важливих для 

праці якостей особистості). 

Зміст технологічної освітньої галузі в початкових класах для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку структурується за такими змістовими лініями: «Світ 

технологій», «Світ ремесл та декоративно-ужиткового мистецтва», «Основи 

конструювання»,  «Основи побуту».  

Змістова лінія «Світ технологій» має на меті формувати в учнів здатність планувати 

власну діяльність у процесі вивчення різних видів матеріалів та опанування техніко-

технологічними операціями у процесі виконання робіт з пластичними, природними, 

текстильними матеріалами, папером. Учнів навчають розпізнавати конструкційні матеріали, 

добирати для створення виробу, виконувати найпростіші способи їх обробки. Важливою 

умовою засвоєння цієї лінії є формування в учнів здатності розуміти і дотримуватися 

послідовності у виготовленні виробів.  

У процесі роботи з різними видами матеріалів школярі навчаються опановувати 

провідні техніко-технологічні операції (розминання, ліплення, різання ножицями, склеювання 

тощо). 

Пропоновані умови: наявність конструкційних матеріалів, технологічних карток (схем), 

необхідних для виготовлення виробу, інструментів та пристосувань, довідникових посібників 

(книжки з ілюстраціями до творів, набори малюнків тощо). Організація екскурсій, перегляд 

відео-фрагментів, презентацій. 

Змістова лінія «Світ ремесл та декоративно-ужиткового мистецтва» має на меті 

формувати в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесл як 

культурної спадщини українського народу, а також вміння створювати та оздоблювати прості 



15 

 

вироби за зразком та допомогою педагога чи власним задумом, із застосуванням традиційних 

ремесл або технік декоративно-ужиткового мистецтва. У процесі роботи провідними 

операціями будуть: різання ножицями, склеювання, зв’язування, ліплення тощо. 

Пропоновані умови: демонстрація наочних зразків, виробів, виготовлених 

традиційними та сучасними ремеслами; матеріалів, інструментів та пристосувань, каталогів, 

фотографій тощо. Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються 

технології традиційних та сучасних ремесл. Відвідування (реально чи віртуально) майстерень 

народних умільців, музеїв декоративно-ужиткового мистецтва. 

Змістова лінія «Основи конструювання» спрямована на залучення учнів до творчої 

діяльності у процесі конструювання та моделювання під час самостійної або колективної 

роботи з конструктором. Процес конструювання з готових деталей (моделей) конструктора 

має на меті сприяти розвитку просторової уяви, мислення учнів, через зіставлення малюнків, 

наочних зразків, за якими учні складатимуть конструкції. Учні вчаться конструювати з різних 

видів конструкторів за зразком та інструкцією, з використанням дидактичних ігор та вправ.  

Пропоновані умови: наявність різних видів конструкторів, відповідних наочних зразків 

конструкцій; матеріалів для виготовлення та оздоблення виробу. 

Змістова лінія «Основи побуту» має на меті формувати практичні навички організації 

власної життєдіяльності, розв’язувати практичні завдання у власному побуті, планувати та 

реалізовувати найпростіші трудові дії (організація робочого місця, догляд за рослинами, 

домашніми тваринами; приготування елементарних страв та сервірування столу; догляд за 

одягом та взуттям). 

Пропоновані умови: наявність побутових матеріалів, інструментів та пристосувань; 

об’єктів (іграшок, книжок тощо). Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких 

висвітлюються найпростіші дії щодо самостійності в побуті. 

Трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. На кожному занятті 

передбачено виконання практичної роботи. Об’єкти праці для виготовлення педагог добирає, 

спираючись на можливості та інтереси учнів. 

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться формуванню життєвої 

компетентності учнів, яка розглядається як здатність застосовувати на практиці знання, 

досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті у 

процесі навчання та комплексної реабілітації. 

Добір змісту трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

здійснюється з урахуванням компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів, на 

основі принципів достатності (необхідності) для навчання праці і корекції порушень розвитку 

у дітей означеної категорії з метою їх підготовки для самостійного життя та доступності для 

сприймання і засвоєння цією категорією дітей. 

Ознайомлення учнів з елементами комп’ютерної грамоти має наскрізний характер і 

передбачає первинне ознайомлення з основними частинами комп’ютера (ноутбука) у процесі 

вчительської презентації до урока, демонстрації на комп’ютері виробів з різних матеріалів, 

використання фотографій та малюнків об’єктів праці. Це сприятиме формуванню первинних 

уявлень про комп’ютер (ноутбук) та створить підґрунтя для вивчення курсу інформатики у 

основній ланці школи. 

Засвоєння навичок самообслуговування відбувається у процесі дотримання під час 

уроків з трудового навчання санітарно-гігієнічних норм та вимог, правил організації робочого 

місця. Базові навички самообслуговування відпрацьовуються під час виховних годин, на 

уроках соціально-побутового орієнтування, починаючи з підготовчого класу.   

Зміст навчання, перелік трудових операцій, об’єктів виробів у типовій освітній 

програмі з трудового навчання є орієнтовним і може варіювати та змінюватись учителем 

залежно від пізнавальних можливостей учнів з інтелектуальними порушеннями, матеріально-

технічного забезпечення школи, регіональних традицій. 

Вчитель самостійно розподіляє години між розділами програми для кожного класу 

залежно від інтересів учнів, їх психофізичних можливостей, матеріально-технічної бази 

школи. Враховуючи матеріально-технічні можливості школи, регіональні виробничі та 
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національні традиції, в процес трудового навчання можна вводити альтернативні розділи, які 

спрямовані на ознайомлення з  певними трудовими технологіями та професіями дорослих. 

Змістом навчальної програми передбачено систематичне повторення як теоретичного, 

так і практичного матеріалу з метою його закріплення. Рекомендується спрямовувати учня на 

обов’язкове застосування набутих знань (санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеки праці 

та ін.) у його повсякденній життєдіяльності.  

У процесі трудового навчання вчитель максимально застосовує свій творчий потенціал 

та значну увагу має приділяти підтримці позитивної мотивації в учнів, усвідомленості ними 

техніко-технологічних знань, умінь та навичок, формуванню життєвої компетентності 

школярів.  

Програму розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, 

послідовності, науковості, системності навчання. 

Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів праці вчитель визначає 

самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

Життєва компетентність:  

Учень/учениця: 

- має елементарні уявлення про організацію робочого місця; 

- має елементарні уявлення про застосування ручних технік обробки матеріалів (паперу, 

глини, пластиліну, солоного тіста, природного матеріалу, ниток); 

- здійснює із допомогою та контролем вчителя елементарні технологічні операції у процесі 

власної предметно-практичної діяльності; 

- використовує під контролем вчителя техніко-технологічні навички у спільному процесі 

виготовлення виробів з різних матеріалів; 

- сприймає звернене мовлення,  

- розуміє інструкції у процесі предметно-практичної діяльності; 

має елементарні уявлення про важливість самообслуговування (дотримання санітарно-

гігієнічних правил та норм).  

Метою навчання мистецтва у спеціальній школі є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини з інтелектуальними порушеннями, освоєння нею культурних 

цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної 

мистецької спадщини. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча 

діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які 

окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають 

основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток мистецьких 

здібностей учнів з інтелектуальними порушеннями через практичне освоєння основ художньої 

мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія 

реалізується через формування в них умінь застосовувати різні виразні засоби творення 

художніх образів та естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання 

цінностей, що відображають  твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної 

сфери учнів спеціальної школи, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь 

сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-

ціннісне ставлення. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію 

учнів з інтелектуальними порушеннями через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх 

мистецьких  досягнень і можливостей). Змістова лінія передбачає формування в них уміння 

взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема у різних культурно-мистецьких 

заходах, а також формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний 

стан завдяки мистецтву.  
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Корекційна спрямованість освітнього процесу передбачає формування життєтворчості 

особистості на основі використання засобів навчання, які сприяють удосконаленню вищих 

психічних функцій, виробленню їх усвідомленості та довільності.  

Основними корекційно-розвитковими напрямами у формуванні мистецьких  знань   є 

розвиток пізнавальної, сенсомоторної, особистісної сфер дитини, що передбачає  формування 

естетичного смаку, емоційної сфери, розширення соціального та естетичного досвіду. Процес 

навчання відбувається на основі активізації творчої діяльності особистості, що сприяєтиме 

цілісному та всебічному розвитку учнів. 

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети 

вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів 

галузі. 

Метою навчання образотворчого мистецтва у спеціальній школі є всебічний художньо-

естетичний розвиток учнів з інтелектуальними порушеннями, формування в них особистісно-

ціннісного ставлення до мистецтва у процесі його пізнання та художньо-практичної 

діяльності, виховання потреби й здатності до художньо-творчої самореалізації.  

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької освітньої галузі 

(образотворче мистецтво) у початковій школі для дітей з порушеннями розумового розвитку є: 

1. Формування уявлень про образотворче мистецтво, його специфічні засоби 

художньої виразності, образну мову різних видів і жанрів візуального мистецтва, 

ознайомлення з його роллю у житті людей. 

2. Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами художньо-

образотворчої грамоти й засобами виразності у процесі практичної діяльності.  

3. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ 

навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, інтересу та потреби до художньо-

творчої діяльності, здатності до сприймання, розуміння і відтворення художніх образів. 

4. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, розвиток 

сенсорних здібностей. 

5. Виховання основних моральних якостей особистості, морального ставлення до 

оточуючого світу, до людей, до себе.  

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на основі 

досягнення освітньої (засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння 

графічно-практичними уміннями і навичками) та корекційно-розвивальної (інтелектуальний, 

емоційно-чуттєвий, сенсорний розвиток) цілей та забезпечується відповідними змістовими 

лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють контент досягнення загальних цілей 

освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток художньо-

практичних здібностей учнів з інтелектуальними порушеннями через прикладне освоєння 

основ художньої мови різних видів і жанрів образотворчого мистецтва та способів художньо-

творчого самовираження, набуття початкового досвіду посильного створення художніх 

образів у процесі власної елементарної творчості. Ця змістова лінія реалізується через 

формування умінь застосовувати різні художні матеріали і техніки у процесі створення 

художніх образів та естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання 

цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. Її реалізація 

передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального розвитку художньо-

естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток вміння цілеспрямовано й цілісно 

сприймати, відчувати, розуміти й адекватно оцінювати прекрасне в різноманітних його 

виявах, як-то: мистецтві, природі, суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких 

особистісних якостей, як почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися 

на різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у спогляданні та 

милуванні. 



18 

 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію 

учнів з інтелектуальними порушеннями через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» 

(власних художньо-образотворчих здібностей, нахилів, можливостей й досягнень), 

забезпечення єдності у процесі сприймання творів образотворчого мистецтва, об’єктів і явищ 

оточуючого світу емоційно-чуттєвої, інтелектуальної та сенсорної сфер духовного життя 

учнів, розвиток творчої активності школярів комунікативними засобами на основі 

взаємодіяння думки, почуття й практичної дії. Змістова лінія передбачає розвиток в учнів 

уміння взаємодіяти з іншими через образотворче мистецтво у середовищі, формування 

уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки розумінню мови 

образотворчого мистецтва, розвитку навичок його сприймання та емоційно-естетичної оцінки, 

культури почуттів. 

В основу програми покладено такі принципи: від простого до складного (від 

елементарної вправи до тематичної композиції); від дійсності через мистецтво до життя; 

єдність пізнавально-репродуктивної та творчої діяльності; систематичний розвиток здібностей 

емоційного сприймання художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення 

його у самостійних роботах з урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку і 

практичного досвіду учнів.  

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів залежить від ефективності корекційної 

спрямованості освітнього процесу, що передбачає використання таких засобів навчання, які 

сприяють удосконаленню вищих психічних функцій, виробленню їх усвідомленості та 

довільності. Художньо-естетичний розвиток включає відпрацювання й корекцію довільної 

уваги, образної та логічної пам’яті, інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості в 

їх системній єдності, розвиток цілісності, осмисленості й узагальненості сприймання, 

вдосконалення мовленнєвих навичок, формування елементів творчої уяви та свідомого 

емоційно-особистісного ставлення до прекрасного, вироблення вмінь адекватно мотивувати 

оцінку результатів практично-творчої діяльності істотними ознаками тощо. Шляхом 

систематичного розвитку вмінь розпізнавати і визначати форму, будову, розміри та пропорції 

окремих частин, забарвлення, просторове розташування предметів у навколишній дійсності й 

в творах мистецтва, аналізувати, порівнювати предмети і явища, знаходити суттєві ознаки, 

встановлювати логічні зв'язки, визначати послідовність роботи у процесі практичної 

діяльності, здійснювати контроль за своєю роботою, адекватно оцінювати її результати 

поступово відбувається розвиток і корекція інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, ціннісних 

компонентів естетичної свідомості та елементів художньо-творчої діяльності, адже лише 

цілеспрямовано організоване залучення школярів до різноманітної художньо-естетичної 

діяльності здатне оптимально розвинути в них естетичне сприймання, естетичний смак, 

естетичні почуття й потреби. 

Планування уроків образотворчого мистецтва має відповідати основним дидактичним 

вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки предмета та психофізичного 

розвитку учнів. Заняття з образотворчого мистецтва передбачають активізацію пізнавальної 

активності, розвиток емоційної сфери школярів та створення на уроці особливої атмосфери 

творчості, що зобов’язує вчителя обирати найбільш оптимальні шляхи подання навчального 

матеріалу та творчого структурування уроку мистецтва. 

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до розподілу тем, 

зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні умови, традиційні для певної 

місцевості види декоративно-прикладного мистецтва. Вчителю надається можливість 

самостійно обирати варіанти завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з урахуванням 

навчально-виховних та корекційно-розвивальних цілей, зазначених у програмі. 

Уроки образотворчого мистецтва бажано проводити у спеціальних кабінетах (кабінетах 

образотворчого мистецтва або естетичного виховання), обладнаних необхідними навчальними 

посібниками, наочними засобами, технічною апаратурою. 

Система оцінювання навчальних досягнень школярів ґрунтується винятково на 

позитивному ставленні до кожного учня, незалежно від його природних здібностей до 

образотворчої діяльності. Оцінюється не рівень недоліків, а рівень досягнень учня у 
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порівнянні з його попередніми досягненнями. 

Життєва компетентність: 

Учень/учениця: 

-  розрізняє основні геометричні фігури і тіла (коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник, 

куля, куб), види і типи ліній (вертикальна, горизонтальна, пряма, похила, хвиляста, довга, 

коротка тощо), назви кольорів (червоний, жовтий, зелений, синій, коричневий, 

жовтогарячий, фіолетовий, чорний, білий), правила організації робочого місця (*робить 

спроби сприймати і розрізняти за допомогою вчителя); 

-  має уявлення про правила користування основними художніми та матеріально-технічними 

засобами (*має елементарні уявлення); 

-  аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу (форму, будову складових 

частин, їх взаємне розташування, просторові відношення, забарвлення) та послідовність 

роботи під час малювання; 

- здатний проводити вільно, від руки прямі вертикальні, горизонтальні, похилі, замкнуті лінії 

графічними інструментами, пензлем, довільно регулюючи силу натискування, темп 

прямування (його уповільнення і прискорення), припинення прямування в потрібній точці; 

- *користується трафаретами, шаблонами, опорними точками під час малювання; 

- орієнтується на площині аркуша паперу, визначає зображення стосовно аркуша паперу 

(*разом з вчителем); 

- дотримується під керівництвом вчителя певної послідовності під час малювання простих 

предметів і об’єктів, орнаментів з рослинних та геометричних форм тощо (*під контролем 

учителя); 

- посильно відтворює в малюнках під керівництвом вчителя основну форму предметів та 

елементів декоративного оформлення, їх будову, розмір, взаємне розташування, 

забарвлення, розмір, просторові відношення; 

- організує своє робоче місце та прибирає його після уроку (*намагається за допомогою 

вчителя);  

Метою музичної освіти в початковій школі є формування і розвиток в учнів комплексу 

ключових, предметних та міжпредметних компетентностей у процесі опанування музичними 

цінностями та способами музичної діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду 

й ціннісного ставлення до мистецтва, а також формування елементарної музичної освіченості 

та культури як важливої і невід’ємної частини їхньої духовності у процесі сприймання та 

інтерпретації кращих зразків української  та світової культури. 

Завдання (освітні, виховні та розвивальні) спрямовані на формування базових освітніх 

компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів: 

 розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу скрізь призму 

музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела людських почуттів і 

переживань, втілених в музиці; 

 збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до розуміння 

художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях; 

 сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей 

учнів; 

 виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення учнів у світ 

добра й краси, що є  у музичних творах, засвоєння ними знань про особливості художньо-

образної мови музичного мистецтва. 

Корекційна спрямованість музично-естетичного навчання полягає у наступному: 

 корекція недоліків пізнавальної діяльності учнів шляхом систематичного, 

цілеспрямованого розвитку умінь слухати і визначати  джерела музичних звуків, музичні 

інструменти, типи, жанри і форми музики; 

 розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування виконавської і 

творчої діяльності; 

 виправлення недоліків моторно-рухової сфери в процесі музикування та 

виконання в русі; 
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 розвиток емоційно-естетичного ставлення дітей до творів музичного мистецтва в 

процесі їх сприймання, розуміння та відтворення; 

 виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, зокрема 

формування основ національної свідомості. 

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів ціннісно-орієнтаційних, 

навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних компетентностей, що досягається через 

сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва. 

В основу програми покладені грані музики: змістова лінія «Музика в школі», 

змістова лінія «Про що розповідає музика». Теми програми мають не тільки навчальний, 

але й музично-естетичний характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності 

навчального процесу не лише в межах одного уроку, але й протягом семестру, навчального 

року. Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до 

співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-образної 

суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови, 

можливості усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними практичного досвіду. 

Уміннями сприймати, аналізувати і виконувати музику учні оволодівають у тісному зв’язку із 

засвоєнням конкретної теми. 

Змістова лінія «Музика в школі» передбачає: формування уявлень про музику та 

елементарні правила слухання музики, організацію слухової уваги, уміння позитивно 

реагувати на музичні звуки, корекцію звуковимови, розвиток фонематичного слуху, уваги, 

пам’яті, мислення на основі знайомства з джерелами музичних звуків, збагачення 

словникового запасу на основі вивчення назв музичних інструментів, формування 

організованості, дисциплінованості та зосередженості в процесі слухання музики. 

Змістова лінія «Про що розповідає музика» передбачає:  

- формування уявлень про музику як мистецтво, про елементарні правила співу та 

правила слухання, зосередженості в процесі слухання, правильної співочої постави, уваги та 

уміння зосереджуватися в процесі вивчення диригентських жестів, навички правильного 

дихання, певних знань, умінь та навичок співу;  

- розвиток вміння розрізняти джерела музики, позитивно реагувати на об’єкти 

слухання та джерела музики. 

Відповідно до змісту навчання музики подаються державні вимоги щодо рівня 

загальноосвітньої підготовки, а саме їхні навчальні досягнення, тобто ті знання й уміння, 

якими вони мають опанувати  в результаті засвоєння навчального матеріалу. 

Життєва компетентність: 

Учень /учениця: 

˗ має елементарні уявлення про уроки музики та правила поведінки на уроках; 

˗ з допомогою вчителя здійснює підготовку до уроку музики; 

˗ має уявлення про елементарні правила слухання музики; 

˗ позитивно реагує на музичні звуки; 

˗ під керівництвом вчителя сприймає, слухає, ідентифікує та розрізняє звуки музики і 

живої природи; 

˗ за підказкою вчителя використовує у мовленні вивчені назви музичних об’єктів, 

розташованих у класі; 

˗ за підтримки дорослого може зосереджуватися в процесі слухання; 

˗ за підказкою вчителя намагається контролювати власні емоції; 

˗ намагається бути уважним в процесі відтворення ритмічних малюнків; 

˗ має уявлення про способи розвитку співочого дихання; 

˗ під контролем вчителя застосовує навички правильного дихання; певних знань, умінь 

та навичок співу. 

˗ під контролем вчителя застосовує дикційно-артикуляційні навички; знання, уміння та 

навички співу;  

˗ емоційно реагує у процесі виконання пісні; 

демонструє доступні комунікативні способи спілкування.  
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Здоров’яформуюча та здоров’язберігаюча функції фізичної культури дітей з з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеня на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства набуває великого значення у зв’язку з зростанням захворюваності, погіршенням 

фізичного розвитку та фізичної підготованості школярів.  

Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення здоров’язбереження  та 

здоров’яформування школярів з інтелектуальними порушеннями, як вагомого аспекту 

оптимізації їх подальшої соціальної адаптації. Для забезпечення всебічного розвитку дітей 

шкільного віку з особливими освітніми потребами суттєве значення має здоровий спосіб 

життя та його складники, особливо - оптимальний режим організованої фізкультурної рухової 

активності, який сприяє формуванню здоров'я, підвищенню адаптаційного потенціалу учня. У 

зв'язку з цим набуває актуальності питання оптимізації навчання школярів з інтелектуальними 

порушеннями, що відповідає умовам запровадження концепції Нової української школи. 

Основною метою навчального предмету «Фізична культура» є: формування умінь і 

навичок здорового способу життя, гармонізація психофізичного розвитку та корекція його 

порушень, всебічний розвиток особистості, забезпечення оптимальної адаптації школярів до 

фізичних і соціальних умов довкілля.  

Мета реалізується вирішенням наступних взаємопов’язаних завдань:  

- зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному психофізичному розвитку учнів;  

- розвиток функціональності та компенсаторних можливостей аналізаторів і 

міжаналізаторних зв’язків;  

- попередження та корекція вад психофізичного розвитку, вторинних порушень;  

- формування достатнього рівня практичних умінь і навичок;  

- розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, 

швидкості), розвиток відчуття темпу та ритму;  

- мовленнєвий розвиток, збагачення та конкретизація активного та пасивного 

словника;  

- формування основ знань про особисту гігієну, здоровий спосіб життя, фізичне 

вдосконалення, як невід’ємні складові загальної культури людини;  

- формування потреби до занять фізичною культурою і спортом, здорового 

способу життя;  

- формування позитивної соціальної поведінки учнів: виховання морально-

вольових якостей, комунікативних навичок, культури спілкування; формування адекватної 

самооцінки тощо.  

Специфіка навчального предмету «Фізична культура» початкової ланки освіти дітей з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеня зумовлена особливостями психофізичного 

розвитку дітей, викликаними враженням центральної нервової системи, різними ступенями 

інтелектуальної недостатності (як легкої, так і помірної). Процес навчання ускладнюється 

наявністю крім основних, інших вад: порушення опорно-рухового апарату, зниження зору, 

порушення мови та мовлення, наявність психопатоподібних станів тощо. Такі поєднання 

ведуть до ще більш вираженої своєрідності психофізичного розвитку учнів. 

Потрібно відзначити, що контингент спеціальних шкіл для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку неоднорідний за віком, станом здоров’я, особливостями 

психофізичного розвитку, наявністю та якістю дошкільної підготовки та здатністю до 

навчання. Корекційно-розвивльна спрямованість освітнього процесу визначається наявністю 

індивідуальних психофізичних порушень дітей. Все це зумовлює потребу в здійсненні 

індивідуального та диференційованого навчання. У процесі проведення корекційно-

розвивиткової роботи вчитель повинен орієнтуватись на стан здоров’я конкретного учня, 

беручи до уваги висновки медичних оглядів. При вирішенні завдання корекції порушень 

психофізичного розвитку дітей даної категорії особливу увагу звертають на розвиток 

координаційних здібностей, здатності до цілеспрямованих дій, обсягу та стійкості уваги, 

мисленнєвих операцій, на мовленнєвий розвиток. Для корекції психоемоційного стану учнів 

важливим є застосування елементів музикотерапії та кольоротерапії.  
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Учні, віднесені за станом здоров’я до підготовчої групи, виконують програму основної, 

за винятком індивідуально протипоказаних вправ. Учні, віднесені за станом здоров’я до 

спеціальної медичної групи, займаються за спеціальною програмою лікувальної фізичної 

культури та мають два додаткових заняття. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів 

здійснюється за параметрами «зараховано» чи «не зараховано». 

Щодо змістових ліній представленої типової програми, що визначають освітню 

діяльність учнів 1-го класу, це – «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність», 

«Комунікативна діяльність». 

Змістова лінія «Рухова діяльність» визначає належний рівень оволодіння учнями 

знаннями, уміннями і навичками на уроках, фізкультурно-оздоровчих заходах у режимі дня та 

фізкультурно-масових заходах. При цьому особлива увага надається підвищенню мотивації 

рухової діяльності, формуванню навичок рухової діяльності, розвитку фізичних якостей, 

профілактиці та корекції порушень розвитку та дозуванню фізичних навантажень молодших 

школярів. 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає формування у школярів 

знань, умінь і навичок, необхідних для участі в рухливих іграх різного рівня інтенсивності, 

естафетах і змаганнях. Особливо важливим є виховання у учнів активності; здатності до 

оцінювання та контролю власних дій, здатності до оцінювання та контролю дій інших гравців; 

здатності до співпраці з педагогами та іншими учнями. 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» передбачає сприяння гармонійному та 

корекцію комунікативного розвитку, що сприяє подальшій соціальній адаптації учнів. 

Важливим є розвиток здатності до сприймання зверненого мовлення вчителя та 

однокласників, знань і навичок способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями в процесі занять; формування навички спілкування з іншими учнями та вчителем; 

навички узгодження своїх дій з діями товаришів і вчителя; навички контролю своєї поведінки. 

Життєва компетентність 

- має уявлення про правила поведінки та гігієни учнів під час проведення уроків фізичної 

культури, правила безпеки при виконанні фізичної вправи, основні фізкультурно-спортивні 

приміщення, вимоги до спортивного одягу та взуття, про підготовку до уроку та поведінку 

після заняття (за допомогою чи за вказівкою вчителя);  

- має елементарне уявлення про значення дихання для життя людини, дихання при 

виконанні вправ (за допомогою чи за підказкою вчителя);  

- має елементарне уявлення про основні фізкультурно-спортивні приміщення (за вказівкою 

вчителя);  

- має елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при виконанні фізичних 

вправ; правильне дихання під час виконання вправ (за підказкою вчителя); 

- здійснює підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою чи за вказівкою вчителя);  

- орієнтується у спортивному залі, в роздягальні та на спортивному майданчику (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя);  

- дотримується основних правил поведінки, гігієни та техніки безпеки на уроці фізичної 

культури; вимог до спортивної форми та взуття (за допомогою чи за вказівкою вчителя);  

- сприймає використане наочне приладдя (кіно -, відеозапис, фотографії, плакати, таблички 

тощо) (за допомогою чи за підказкою вчителя);  

- розрізняє зображення, продемонстровані за допомогою наочних посібників (кіно - та 

відеозапису, фотографій, плакатів тощо) (за допомогою чи за підказкою вчителя);  

- розрізняє використані предмети за розміром, кольором (за допомогою чи за підказкою 

вчителя);  

- розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні фізичної вправи (за допомогою 

вчителя);  

- розрізняє пальці кисті, що використовуються при виконанні фізичної вправи (за 

допомогою вчителя);  

- розрізняє основні просторові характеристики виконаної рухової дії (за допомогою 

вчителя);  
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- розрізняє початок та кінець музичного твору (за допомогою чи за вказівкою вчителя);  

- сприймає зрозумілий мовленнєвий матеріал (за допомогою чи за підказкою вчителя);  

- використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи за підказкою вчителя);  

- узгоджує фази дихання з руховими актами (за допомогою чи наслідуючи вчителя);  

- має елементарне уявлення про оцінку власних фізичних можливостей під час фізичного 

навантаження (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

має здатність розрізняти оточуючих людей за їх соціальними ролями (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- має уявлення про ознаки стомлення на фізкультурних заняттях і вміє їх виявляти у себе (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- узгоджує свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи під контролем учителя); 

*має елементарне уявлення про правила поведінки та гігієни учнів під час проведення 

уроків фізичної культури; правила безпеки при виконанні фізичних вправ; підготовку до 

уроку; вимоги до спортивної форми та взуття (за допомогою вчителя);  

*має елементарне уявлення про основні фізкультурно-спортивні приміщення (за 

допомогою вчителя);  

*має елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при виконанні фізичної 

вправи (за допомогою вчителя);  

*має елементарне уявлення про основні просторові характеристики виконаної рухової дії 

(за допомогою вчителя);  

*дотримується правил підготовки до уроку та техніки безпеки під час виконання фізичних 

вправ (за допомогою вчителя).  

*сприймає наочні посібники, використані на уроці (кіно - та відеозапис, фотографії, 

плакати, піктограми, таблички тощо) (за допомогою вчителя);  

*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя);  

*орієнтується у спортивному залі та роздягальні, на спортивному майданчику (за 

допомогою вчителя);  

*виконує команди та рекомендації учителя (за допомогою вчителя);  

*використовує засвоєний словник у межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, 

застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);  

*виконує команди та рекомендації учителя (за допомогою вчителя);  

*виконує задані вчителем фізичні вправи (за допомогою вчителя);  

*намагається узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою вчителя);  

*намагається узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя). 

  

                                            2 клас 
Типову освітню програму для учнів 2-го класу з порушеннями інтелектуального 

розвитку розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української 

школи, Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), з урахуванням Типових освітніх 

програм для закладів загальної середньої освіти1, сучасних досягнень спеціальної педагогіки 

та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Типова освітня програма для учнів 2-го класу з порушеннями 

інтелектуального розвитку є логічним продовженням вивчення навчальних предметів та 

інтегрованих курсів, що вивчалися в 1 класі.  

Реалізація корекційно-розвиткових завдань у процесі навчання учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку полягає в особистісному розвитку школярів, активізації їхньої 

пізнавальної діяльності та створенні позитивної мотивації до навчання; розвитку мовлення та 

комунікативної діяльності, сприянні розумовому, моральному, фізичному, соціокультурному 

та естетичному розвитку особистості; формуванні вміння вчитися. 
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У програмі подано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого 

курсу, визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання (предметно-

орієнтовані компетентності); охарактеризовано життєву компетентність учнів. У 

пояснювальній записці до кожного предмету чи інтегрованого курсу представлено 

корекційно-розвиткові завдання та спрямованість навчального предмету, реалізація яких є 

обов’язковою умовою навчання. Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються 

паралельно та розкриваються через «Орієнтовний зміст навчального матеріалу», який 

окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані 

предметно-орієнтовані компетентності та відповідні соціально-адаптивні навички. 

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- корекційно-розвиткової спрямованості навчання; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних    

 компетентностей; 

-  логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

 компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або    

 інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов   

 навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і   

 фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Зміст програми має потенціал для формування в учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку таких ключових компетентностей: 

- володіння державною мовою, що передбачає елементарні уміння та навички (в межах 

мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, усвідомлення ролі 

мови для спілкування та культурного самовираження; 

- можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних можливостей), що 

передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, 

освітньому процесі, культурному житті громади; 

- математична компетентність, що передбачає застосування (в межах пізнавальних 

можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

- компетентності у галузі природничих наук, що передбачають формування 

пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, 

пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

- соціально-трудова компетентність, що передбачає формування трудових умінь та 

навичок, які забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-

трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності; 

- екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання та збереження природних ресурсів; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування 

елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, можливість 

безпечного використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих 

ситуаціях; 

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними 

базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та інтеграції 

в суспільство; 

- громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (в межах 

своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина України, 
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дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання здорового 

способу життя; 

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 

творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку 

природних здібностей, творчого вираження особистості, формування навичок культури 

поведінки в соціумі; 

- основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові 

одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, залучення до 

сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності.  

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, 

взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні 

завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку.  

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової 

освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати 

внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової 

освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

Предметні компетентності для дітей з різним рівнем інтелектуальних порушень мають 

диференційований характер (для дітей з легким та помірним ступенем). Програмові 

компетенції для дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення виокремлено під 

спеціальним позначенням - ⃰. Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до 

пізнавальних можливостей учня. 

Програму подано за табличною структурою, що складається з кількох колонок. У 

колонці «Орієнтовний зміст навчального матеріалу» подано оновлений та апробований у 

спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку зміст 

навчального матеріалу. Колонка «Предметно-орієнтовані компетентності» ознайомлює 

вчителя з переліком знань і вмінь, якими мають оволодіти учні в процесі навчання. Матеріали 

колонки «Життєва компетентність» інформують учителя щодо результатів сформованості в 

учнів пізнавальних здібностей та соціально-адаптивних навичок у відповідності до мети та 

змістового наповнення освітньої галузі. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, розвитку пізнавальної 

діяльності, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, 

пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

Згідно із Законом України «Про освіту», на основі Державного стандарту й Типової 

освітньої програми заклади освіти, наукові установи та інші суб’єкти освітньої діяльності 

можуть розробляти освітні програми – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів, 

індивідуальних проектів, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для 

досягнення визначених результатів навчання. Освітні програми можуть відрізнятися від 

Типової освітньої програми послідовністю викладання навчального матеріалу, обсягом його 

вивчення, наявністю додаткових компонентів змісту або використанням оригінальних форм, 

методів і засобів навчання.  

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання 

вчитель визначає самостійно, враховуючи пізнавальні здібності та можливості учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку, конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас 

досягнення корекційно-розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних результатів, 

зазначених у програмі. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 

відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. Це означає, що контроль 

спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного учня у навчанні, а визначення 

особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не 

підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.  
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Упродовж навчання в початковій школі учні навчаються способам самоконтролю, що 

сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у 

знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

Навчальні досягнення учнів у 1-2-3-4 класах підлягають вербальному, формувальному 

оцінюванню, у (3) 4 класі - (за рішенням педагогічної ради школи) –  формувальному та 

підсумковому (бальному оцінюванню).  

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на 

кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо коригування 

програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати 

прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, 

бажання навчатися, переконання у власних можливостях і здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень учнів з 

конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.  
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МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

                                                              2 клас 

Українська мова 

Основна мета мовно-літературної освітньої галузі полягає у формуванні ключової 

комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно 

користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання 

навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.  

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, 

оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування 

всіх інших шкільних дисциплін. Метою навчання української мови у початкових класах є 

забезпечення початкового рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і 

можливостей учнів, формування у них елементарних знань з мови і правопису та відповідних 

їм умінь, корекція недоліків психофізичного розвитку. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких завдань: 

 створення позитивної мотивації до вивчення української мови; 

 формування елементарних навичок і вмінь з усіх видів мовленнєвої діяльності 

(слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх гармонійного розвитку; 

 формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та 

достатні для формування мовленнєвих навичок і вмінь; 

 залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; 

 сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку 

особистості; 

 формування вміння вчитися. 

Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в початкових класах для 

дітей з інтелектуальними порушеннями розв’язуються й специфічні завдання, спрямовані на 

корекцію відхилень у розвитку. Такими є: порушення процесів пізнавальної діяльності 

(сприймання, уяви, пам’яті, уваги, мовлення й мислення), недорозвиток емоційно-вольової 

сфери, недостатня розвиненість артикуляційної моторики та координації рухів та ін. 

Саме тому спеціальним завданням навчального предмета «Українська мова» визначено 

формування та корекцію зв’язного мовлення, що має відбуватися в тісному зв’язку з 

розвитком пізнавальної діяльності дітей, зокрема, сенсорики, предметно-дієвого, наочно-

образного, словесно-логічного, абстрактного мислення, спостережливості, уваги тощо. Відтак, 

зміст цього навчального предмета, з метою посилення його компенсаторно-корекційних та 

розвивальних функцій, має комунікативно-практичну спрямованість: містить фактичний 

матеріал, опанування якого має забезпечити формування комунікативних умінь, 

конкретизацію в слові чуттєвого і практичного досвіду учнів, розвиток основних пізнавальних 

процесів на предметно-практичній і вербальній основі. 

У процесі початкового навчання української мови постійно проводиться робота над 

формуванням компетентності уміння вчитися. Важливо навчити молодших школярів 

організовувати свою навчальну діяльність. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у навчальному предметі «Українська мова» 

виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації», «Навчаємось читати», «Взаємодіємо письмово», «Навчаємось сприймати медіа». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» спрямована на формування в молодших школярів умінь сприймати, розуміти 

звернене мовлення, усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних 

ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради 

досягнення певних життєвих цілей. 

Надзвичайно важливо навчити дітей сприймати і правильно розуміти фактичний зміст 

сприйнятого висловлювання (тексту, завдання, пояснення, інструкції тощо). При цьому не 

завжди передбачається виконання учнями якогось усного чи письмового завдання. Завданням, 

наприклад, може бути виконання доручення та дотримання інструкції вчителя про його 
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виконання; виконання описаної в тексті дії; підбір предметів (малюнків, піктограм) до змісту 

тексту (альтернативні засоби комунікації). 

Головна мета з розвитку усного мовлення (говоріння) – навчати школярів будувати 

власні висловлювання (у вигляді простих коротких речень); формувати у них елементарні 

навички діалогічного та монологічного мовлення. Слід також навчати учнів правильно, 

емоційно сприймати мовлення дорослих і однолітків, використовувати під час спілкування 

різні засоби: природні жести, міміку, інтонацію тощо. Необхідно залучати школярів до 

діалогу, до участі в колективних видах роботи (обговоренні прочитаного, побаченого; 

інсценуванні), до передачі змісту епізодів прочитаного тексту; залучати їх до спеціально 

створюваних ситуацій, які спонукали б їх висловлюватися, виявляти відповідні емоції. 

Розширення словника дітей доцільно здійснювати на предметно-практичниій основі у 

процесі живого спілкування, навчання, ситуація та умови якого є вирішальними для добору 

словесного матеріалу. Робота з лексикою має індивідуальний характер і зорієнтована на 

збагачення словника кожної дитини, оскільки, залежно від задатків, інтелектуальних 

можливостей, рівня підготовки дитини лексичний запас на початкових етапах навчання може 

суттєво різнитися. 

Змістова лінія «Навчаємось читати» передбачає формування в учнів розуміння 

прочитаного, а також правильного вимовляння звуків і слів, наголошування слів, інтонування 

різних за метою висловлювання речень, дотримання пауз як у середині речень, так і між 

реченнями та частинами тексту. Варто також звернути увагу на добір мовленнєвого матеріалу 

(зокрема формулювання завдань), який повинен відповідати можливостям дітей (знайомі 

слова, прості конструкції, адаптовані тексти тощо). 

У 2 класах для роботи з читання відведено спеціальні уроки, але й на уроках з 

української мови цьому виду мовленнєвої діяльності важливо приділяти належну увагу. 

Специфікою роботи з читання на уроках мови є те, що увагу дітей слід особливо привертати 

до правильного вимовляння, значення  

слів, інтонації речень, різних за структурою, змістового поділу речень за допомогою пауз, 

мелодики та ін.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших 

школярів вміння виконувати  вправи: списування, в тому числі вибіркове, нескладних слів, 

речень, текстів; написання під диктовку (з навчальною, а не контрольною метою).  

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в учнів умінь 

сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіатекстах (світлини, журнали, презентації). 

Типову освітню програму для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

для 2-го класу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової 

української школи, Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), з урахуванням Типових 

освітніх програм, розроблених під керівництвом О.Я. Савченко; Р.Б. Шияна, сучасних 

досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних можливостей 

дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Типова освітня програма для 2 класу для навчання дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку є логічним продовженням вивчення навчального предмета 

«Українська мова», що починається у 1 класі з вивчення інтегрованого курсу «Навчання 

грамоти». 

 

Літературне читання 

2 клас 

 
Навчальний предмет «Літературне читання» – є складовою освітньої галузі «Мови і 

літератури».  

Метою даного курсу є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, 

формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовим складником 

комунікативної і пізнавальної компетентностей. У процесі літературного читання в учнів 
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формуються ключові компетентності: уміння вчитися, загальнокультурна, комунікативна, 

інформаційна.  

Читання є одним з найважливіших способів засвоєння людиною нових знань. При цьому, 

як один з видів мовлення, читання є складною аналітико-синтетичною діяльністю. Велике 

значення для успішного оволодіння читанням і письмом має розвиток усної сторони 

мовлення. 

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії 

знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та ціннісних ставлень учнів, що набуваються у 

процесі реалізації усіх змістових ліній предмета «Літературне читання». 

Навчання читання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку передбачає 

формування у них комунікативно-мовленнєвих умінь, володіння якими в подальшому 

допоможе їм максимально реалізуватися в самостійному житті. 

Програма побудована з урахуванням дидактичних принципів доступності, послідовності, 

доцільності, достатності, системності, наступності у навчанні від простого до складного, 

зокрема подача нового матеріалу базується на вже відомому та в тісному зв’язку з ним. 

Змістовий матеріал з читання пропонується, зважаючи на: відповідність інтелектуальних 

особливостей учнів, послідовне засвоєння (практичним шляхом) літературознавчих понять, 

системне розміщення матеріалу, чим забезпечується адекватність його сприймання, розуміння 

з подальшим усвідомленням для використання в особистій навчальній діяльності.  

Для досягнення мети виконуються такі завдання: 

- формування в учнів навичок читання та слухання; 

- ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 

 - формування у дітей соціальних, морально-етичних, естетичних цінностей через зміст і 

художні образи літературних творів; 

- формування у школярів початкових умінь сприймати, розуміти, аналізувати літературні 

тексти різних видів з використанням літературознавчих понять, визначених програмою; 

- розвиток мовлення учнів шляхом формування умінь створювати власні висловлювання 

за змістом прочитаного (прослуханого); 

- формування у школярів вміння працювати з різними типами і видами дитячих книжок; 

Специфікою роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку є те, що їх увагу 

слід особливо привертати до правильного вимовляння, значення слів, інтонації речень, різних 

за структурою, змістового поділу речень за допомогою пауз, мелодики та ін. 

На уроках читання значно підвищується рівень загального розвитку учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку, розширюються їхні уявлення про навколишній світ. 

Відбувається знайомство з новими словами, значення яких пояснюються і закріплюються в 

процесі неодноразового вживання. В процесі навчання розширюються і уточнюються 

значення вже відомих учням слів, відбувається активізація вже наявних мовленнєвих навичок. 

У програмі для 2 класу передбачено читання коротких, сюжетно завершених текстів з 

подальшим переказом за запитаннями вчителя,  за серією послідовно підібраних сюжетних 

малюнків. Робота із співвіднесення змісту тексту та ілюстрації. Знаходження в тексті слів із 

заданим звуком, відповідних ілюстрацій. Закріплення навичок правильного читання з 

дотриманням пауз в кінці речення. 

Уміння і навички, індивідуальний досвід читацької діяльності – складники читацької 

компетентності, які формуються на уроках літературного читання, мають не лише 

предметний, а й загальнонавчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних 

предметів, забезпечують їх подальше засвоєння у наступних ланках загальноосвітньої школи. 

Формування читацької діяльності здійснюється в міру вивчення складових структур. 

Велика увага приділяється читанню за підручником, використанню ілюстративного матеріалу 

для поліпшення розуміння читаного. 

Коло читання охоплює доступні цій віковій групі учнів художні твори різних жанрів. 

Тематика творів сприяє розширенню світогляду дітей, поповненню їхніх знань, засвоєнню 

найважливіших загальнолюдських цінностей, вихованню найкращих почуттів: любові до 
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рідної землі, мови, природи, шанобливого ставлення до батьків, людей старшого покоління, 

національних традицій свого народу та культури інших народів. 

Формування читацької компетентності учнів здійснюється з використанням 

міжпредметних зв’язків. 

Основою структурування програми є змістові лінії з читання: «Взаємодіємо усно та з 

допомогою альтернативних засобів комунікації», «Формування й розвиток навички читання», 

«Коло читання», «Основи літературознавчої пропедевтики».  

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» спрямована на формування у молодших школярів умінь сприймати та розуміти 

усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно 

з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах, а також за допомогою альтернативних 

засобів комунікації. 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» передбачає формування в 

учнів навички читання, умінь висловлювати своє ставлення до прочитаного, усвідомлено 

сприймати художній текст, застосовувати набуті навички та інформацію в навчально-

пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 

Змістова лінія «Коло читання» охоплює твори різних родів і жанрів для дітей цього віку 

з кращих надбань української і зарубіжної літератури. 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» передбачає ознайомлення 

школярів (на початковому рівні, практично) з окремими літературознавчими поняттями, 

необхідними їм під час аналізу та інтерпретації твору. 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в учнів умінь 

сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіа текстах (світлини, журнали, презентації 

тощо). 

 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 

МАТЕМАТИКА 

2 клас 

Основи математичних знань, умінь, що закладаються у молодших класах, формують 

математичну компетентність та сприяють успішності подальшої соціалізації учня. 

Сформованість кількісних, просторових та часових уявлень, вміння виконувати 

арифметичні дії, застосовувати набуті знання й уміння під час розв’язування арифметичних 

задач, знання геометричного матеріалу та його властивостей, величин та одиниць їх 

вимірювання – основні математичні компетентісні детермінанти адаптаційних можливостей та 

самостійності дітей з інтелектуальними порушеннями на початковому етапі навчання. 

Корекційна спрямованість процесу навчання математики безпосередньо пов’язана з 

розв’язуванням специфічного завдання – корекцією та розвитком пізнавальної діяльності, 

особистісних якостей дитини, формуванням вмінь планувати свою діяльність, здійснювати 

контроль та самоконтроль, а також вихованням наполегливості, допитливості, терплячості, 

працьовитості. Саме тому навчання математики повинно мати практичну спрямованість і бути 

пов’язаним з іншими навчальними предметами, життям, готувати учнів до оволодіння 

професійно-трудовими знаннями і навичками, вчити використовувати математичні знання в 

життєвих ситуаціях.  

З урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями у змісті з математичної освіти 2 класу відповідно до зазначеної мети і 

сформульованих завдань виділено такі змістові лінії: «Числа, арифметичні дії з числами. 

Величини», «Арифметичні задачі. Робота з даними», «Просторові відношення. 

Геометричні фігури». 
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Вивчення чисел другого десятка і дій над ними починається в 2-ому класі і закінчується 

в 3-ому. 

В процесі вивчення нумерації чисел 2-го десятка увага звертається на утворення чисел, 

на засвоєння учнями назв чисел, їх десяткового складу, формування вміння співвідносити 

число з певною кількістю предметів, порівнювати числа у числовому ряді. 

Усна і письмова нумерація вивчається одночасно. При вивченні чисел в межах 20 учні 

вперше знайомляться зі значенням місця цифри у числі (на першому місці пишуться одиниці, 

а на другому – десятки), формується уявлення про одноцифрові та двоцифрові числа. 

Усна лічба сприяє закріпленню знань і забезпечує швидку їх перевірку. Саме тому 

вправи з усної лічби є складовою частиною майже кожного уроку математики. Вони 

урізноманітнюють уроки математики і роблять їх цікавими для школярів. 

При вивченні арифметичних дій додавання і віднімання чисел в межах 20 значна увага 

приділяється ознайомленню учнів з обчислювальними прийомами, в основі яких лежать 

знання десяткового складу числа. 

Вивчення дій додавання та віднімання здійснюється за такою послідовністю: 

 на основі знань властивостей натурального ряду чисел:  

13+1, 13-1; 

 на основі знань десяткового складу числа: 10+5, 15-5, 15-10; 

 додавання одно- та двоцифрового числа, коли сума менша 20: 17+2, 2+17; 

 додавання одно- та двоцифрового числа, коли сума дорівнює 20: 16+4, 4+16; 

 віднімання одноцифрового числа від двоцифрового: 19-5; 

 віднімання одноцифрового числа від 20: 20-6; 

 віднімання двоцифрових чисел: 19-14; 

 віднімання двоцифрового числа від 20: 20-14; 

В процесі вивчення додавання та віднімання в межах 20 учнів навчають практично 

користуватися переставною властивістю додавання, продовжують знайомити з розв’язуванням 

простих арифметичних задач на знаходження суми та остачі, а також із задачами на 

збільшення і зменшення числа на декілька одиниць. 

Одночасно з вивченням чисел учні продовжують знайомитися з величинами (вартість, 

довжина, маса, місткість) та одиницями їх вимірювання. 

Основою для оволодіння прийомами вимірювання за довжиною, масою, місткістю є ті 

доматематичні уявлення, якими учні оволодівають у 1-ому класі. 

Програма з математики складена з урахуванням принципу концентричності із 

дотриманням дидактичних вимог доступності, послідовності, науковості, системності 

навчання та передбачає необхідність диференційованого підходу в навчанні. 

 

Інтегрований курс «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 

(«Громадянська та історична», «Соціальна та здоров'язбережувальна», «Природнича» 

освітні галузі) 

2 клас 

 

 Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення молодших школярів з 

порушеннями інтелектуального розвитку з навколишнім світом у процесі засвоєння різних 

видів соціального досвіду, що охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 

ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи 

дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає досягнення таких завдань: 
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˗ формування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природничого і 

суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, 

систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, 

оцінка побаченого (почутого), встановлення зв'язків і залежностей в природі і суспільстві, 

станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, аналіз 

наслідків ризикованої поведінки, залежності результату від докладених зусиль); 

– формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, яка 

відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини; 

–  формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і соціальному 

середовищі; 

– виховування активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності 

себе і своєї родини  до України, інтересу до пізнання історії свого краю і країни; пошани 

до символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні 

пам'ятних дат і подій; 

– розвиток ціннісного ставлення до життя інших людей, усвідомлення правової 

відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші 

соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності; 

– дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадливого використання природних 

ресурсів; 

–  розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної 

активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування. 

Вирішення завдань курсу  забезпечується відповідними змістовими лініями побудови 

навчального матеріалу, як освітнього, так і корекційно-розвиткового характеру. Так, освітня 

мета реалізується за допомогою наступних змістових ліній:  

– Людина (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); 

– Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; 

навички співжиття і співпраці; громадянські права та обов'язки як члена суспільства. 

Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); 

- Людина і природа (цілісність природи, взаємозв'язок об'єктів і явищ, відповідальна 

діяльність людини у природі, залежність між діяльністю людини і станом довкілля). 

Змістова лінія програми «Людина» спрямована на формування у школярів з 

порушеннями інтелектуального розвитку вмінь орієнтуватись у своєму тілі та світі людей (а 

саме: у найближчому оточенні людей, їх статі і віку), уявлень про статево-рольові і культурні 

стандарти поведінки у родині, поваги до батьків та однолітків та здорового способу життя. 

Тематична реалізація цієї лінії спрямовується на розвиток у дітей умінь орієнтуватись у 

біологічних ознаках людини (будові тіла, органах чуття, статі і віку), формування прагнення 

до самостійності, навичок самообслуговування та бажання брати участь у суспільному житті, 

виконуючи корисні посильні дії; на засвоєння знань, які розкривають правила поведінки та 

взаємодії людей (у сім’ї, колективі, суспільстві); на формування вмінь учнів спілкуватися в 

сумісній навчально-пізнавальній, ігровій і побутовій діяльності з дорослим та іншими дітьми; 

Змістова лінія «Людина і суспільство» спрямована на формування у школярів 

елементарних уявлень про об’єкти найближчого оточення: школа, магазин, парк, храм, 

лікарня, тощо, а також знання про рідний край, місто, село, в якому живеш, про символи 

України, ознайомлення з національними традиціями, звичаями.  

Змістова лінія «Людина і природа» спрямована на формування у школярів уявлень про 

об’єкти та явища природи, прищеплення навичок культурної поведінки серед природи та 

здорового способу життя. Робота з даного напряму передбачає формування в дітей вміння 

орієнтуватися у різноманітності рослинного і тваринного світу, впізнаючи їх найпоширеніших 

представників і розрізняючи групи рослин (дерева, кущі, трави; овочі, фрукти, ягоди) і тварин 

(звірі, птахи, риби, комахи; дикі та свійські); будові живих організмів, сезонних змінах в 

природі. Дана змістова лінія представлена навчальними темами: об'єкти неживої природи, 

частини доби, погода, пори року, жива природа ( рослини, тварини). 
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Відповідно до корекційно-розвиткової мети, матеріал будується за такими 

змістовими напрямами: 

Сенсомоторний розвиток: виділяти характерні властивості предметів і об’єктів живої 

та неживої природи (колір, розмір, смак, температура, вага та ін.); мати уявлення про власні 

органи відчуття (очі, вуха, шкіра, ніс, язик) за допомогою яких сприймаються властивості та 

якості навколишнього світу. 

Мовленнєвий розвиток: розповідати про рідний край, Україну; повідомляти про 

погоду та природу під час спостережень, розповідати про тварини і рослини, господарчу 

діяльність рідного краю; повідомляти про правила співжиття та взаємодію людей у родині, 

колективі, суспільстві,  про головні історичні події, традиції і звичаї українського народу; 

висловлювати прохання, бажання, ставити запитання та відповіді. 

Пізнавальний розвиток: спостерігати та розуміти сезонні зміни у житті рослин, 

тварин та господарчій діяльності людини; здійснювати групування  предметів і явищ живої і 

неживої природи за суттєвими ознаками; здійснювати аналіз, планування, організацію, власне 

виконання та самоконтроль діяльності під час проведення практичних робіт у класі, у живому 

куточку, присадибній ділянці; усвідомлювати неповторність і самоцінність кожної людини; 

спостерігати традиції і звичаї українського народу;  дотримуватись правил поведінки у родині, 

колективі, суспільстві.   

Особистісний розвиток: позитивно і бережливо ставитись до самого себе, до людей, 

до природи, до Батьківщини; опановувати навички поведінки у соціальному середовищі і 

природі. 

Освітні галузі («Громадянська та історична», «Соціальна та здоров'язбережувальна», 

«Природнича») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за 

різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на 

інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного 

використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для 

розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні 

результати з інших освітніх галузей. 

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати 

інтегрований та автономний спосіб подання змісту з освітніх галузей, добирати дидактичний 

інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень 

навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового 

розвитку). Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається його 

зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в 

життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й 

аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати дослідження об'єктів і явищ 

навколишнього світу.  

Інтегрований курс «Я досліджую світ» займає особливе місце проміж навчальних 

предметів початкової школи, оскільки пізнання дітьми навколишнього світу не обмежується 

рамками уроку, це те, що завжди поруч з дитиною. Власне зміст інтегрованого курсу являє 

собою системоутворюючий стрижень процесу пізнання дитиною навколишнього світу. 

Традиційно вивчення живої та неживої природи викликає інтерес школярів з порушеннями 

інтелектуального розвитку, що пояснюється безпосередньо змістом та формою подання 

навчальної інформації: спостереження предметів та явищ природи, натуральних об’єктів та їх 

зображень, демонстрації різноманітної наочності, цікавих оповідань, різноманітних за формою 

та змістом вправ та завдань, використання власного досвіду учнів, виконання практичних 

робіт тощо. З іншого боку, природничо-науковий зміст є об’єктивно складним для учнів з 

порушеннями розумового розвитку, у зв’язку з великим вмістом абстракції, часом відсутністю 

можливості використати власний досвід, кількістю нових термінів, назв. Матеріал, який 

повинні засвоїти учні у відповідності до вимог програми, часом складний для розуміння, 

запам’ятовування та відтворення, тому навчальна програма побудована за концентричним 

принципом: зміст кожного року навчання розширює та поглиблює отримані знання, 

уточнюється новими повідомленнями. 
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У процесі підготовки до уроків природознавства, обираючи методи та прийоми навчання, 

підбираючи засоби навчання, завдання та вправи, необхідно враховувати рівень знань учнів, їх 

готовність до сприймання учбового матеріалу, сформованість таких психічних процесів, як 

сприймання, пам'ять, увага, мислення. Це дозволить передбачити типові помилки, уникнути їх 

та сформувати міцні та усвідомленні предметні зв’язки. 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

2 клас 

 

Трудове навчання є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що створює базис 

для успішного опанування учнями технологій основної школи та виконує пропедевтичну 

функцію щодо подальшого професійно-трудового навчання.  

Метою «Трудового навчання» в початковій школі для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку є формування і розвиток загальнотрудової компетентності учнів, 

яка дає можливість їм вирішувати предметно-практичні та побутові задачі, виконувати 

доступні види діяльності, пов’язані з найпоширенішими галузями народного господарства. 

Загальноосвітні завдання для досягнення зазначеної мети передбачають ознайомлення 

школярів з основами трудового процесу; формування техніко-технологічних знань, умінь та 

навичок; розвиток пізнавальних здібностей, формування елементів графічної грамоти; набуття 

досвіду предметно-практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій 

ручними техніками; виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-

перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових 

традицій українського народу та інших народів світу. 

Корекційно-розвиткові завдання спрямовуються на забезпечення: 

 пізнавального розвитку (формування явлень про послідовність та поетапне виготовлення 

виробу з опорою на зразок та предметно-інструкційну карту; розв’язування в процесі 

трудової діяльності пізнавальних задач в наочно-дійовому та наочно-образному плані; 

формування умінь виконувати завдання на основі словесної інструкції з опорою на 

наочність, дотримання етапів діяльності (аналіз, планування та організація виготовлення 

виробу, самоконтроль); 

 мовленнєвого розвитку (на основі використання техніко-технологічної термінології у 

процесі розвитку зв’язного мовлення, формування умінь давати вербальний звіт про 

власну діяльність у вигляді фіксуючого, супроводжуючого та плануючого мовлення); 

 сенсомоторного розвитку (формування умінь визначати форму, розмір, колір, 

розташування деталей предметів та їх властивостей, предметів на основі зорової, 

тактильної, слухової чутливості; розвиток дрібної моторики; навичок вправно володіти 

інструментами під час виконання практичних завдань); 

 особистісного розвитку (формування позитивного ставлення до праці, готовності доводити 

виконання трудового завдання до завершення; усвідомленої навчально-практичної 

діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших важливих для праці 

якостей особистості). 

Зміст технологічної освітньої галузі в 2 класі для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку структурується за такими змістовими лініями: «Світ 

технологій», «Світ ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва», «Основи 

конструювання»,  «Основи побуту».  

Змістова лінія «Світ технологій» спрямована на формування в учнів здатності 

планувати власну діяльність у процесі вивчення різних видів матеріалів та опанування 

техніко-технологічними операціями у процесі виконання робіт з пластичними, природними, 

текстильними, матеріалами, папером, конструктором. В учнів удосконалюються вміння 

розпізнавати конструкційні матеріали, добирати їх для створення виробу, виконувати 
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найпростіші способи їх обробки. Важливою умовою засвоєння цієї лінії є формування в учнів 

здатності розуміти і дотримуватися послідовності у виготовленні виробів.  

Пропоновані умови: наявність конструкційних матеріалів, технологічних карток (схем), 

необхідних для виготовлення виробу, інструментів та пристосувань, довідникових посібників 

(книжки з ілюстраціями до творів, набори малюнків тощо). Організація екскурсій, перегляд 

відеофрагметів, презентацій. 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва» має на меті 

формування в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесел як 

культурної спадщини українського народу, а також вміння створювати та оздоблювати прості 

вироби за зразком та допомогою педагога чи власним задумом, із застосуванням традиційних 

ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва.  

Пропоновані умови: демонстрація наочних зразків, виробів, виготовлених 

традиційними та сучасними ремеслами; матеріалів, інструментів та пристосувань, каталогів, 

фотографій тощо. Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються 

технології традиційних та сучасних ремесел. Відвідування (реально чи віртуально) майстерень 

народних умільців, музеїв декоративно-ужиткового мистецтва. 

Змістова лінія «Основи конструювання» спрямована на подальший розвиток творчої 

діяльності у процесі конструювання та моделювання під час самостійної або колективної 

роботи з конструктором. Процес конструювання з готових деталей (моделей) конструктора 

сприятиме розвитку просторової уяви, мислення учнів, через зіставлення малюнків, наочних 

зразків, за якими діти складатимуть конструкції. Учні вчаться конструювати з різних видів 

конструкторів за зразком та інструкцією, на основі виконання дидактичних ігор та вправ.  

Пропоновані умови: наявність різних видів конструкторів, відповідних наочних зразків 

конструкцій; матеріалів для виготовлення та оздоблення виробу. 

Змістова лінія «Основи побуту» має на меті формувати практичні навички організації 

власної життєдіяльності, розв’язувати практичні завдання у власному побуті, планувати та 

реалізовувати найпростіші трудові дії (організація робочого місця, догляд за рослинами, 

домашніми тваринами; приготування елементарних страв та сервірування столу; догляд за 

одягом та взуттям). 

Пропоновані умови: наявність побутових матеріалів, інструментів та пристосувань; 

об’єктів (іграшок, книжок тощо). Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких 

висвітлюються найпростіші дії щодо самостійності в побуті. 

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться формуванню 

загальнотрудової компетентності учнів, яка розглядається як здатність застосовувати на 

практиці предметно-практичні знання, досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і 

соціально-побутової адаптації, набуті у процесі трудового навчання. 

Добір змісту трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

здійснюється з урахуванням компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів, на 

основі принципів достатності (необхідності) для навчання праці і корекції порушень розвитку 

у дітей зазначеної категорії з метою їх підготовки до самостійного життя та доступності для 

сприймання і засвоєння. 

Продовжується ознайомлення учнів з елементами комп’ютерної грамоти: 

ознайомлення з основними частинами комп’ютера (ноутбука) у процесі вчительської 

презентації до урока, демонстрації на комп’ютері виробів з різних матеріалів, використання 

фотографій та малюнків об’єктів праці. Це сприятиме формуванню уявлень про комп’ютер 

(ноутбук) та створить підґрунтя для вивчення курсу інформатики у основній ланці школи. 

Засвоєння навичок самообслуговування відбувається у процесі дотримання під час 

уроків з трудового навчання санітарно-гігієнічних норм та вимог, правил організації робочого 

місця. Зміст навчання, перелік трудових операцій, об’єктів виробів у типовій освітній 

програмі з трудового навчання є орієнтовним. Вчитель самостійно розподіляє години між 

розділами програми для кожного класу залежно від інтересів учнів, їх психофізичних 

можливостей, матеріально-технічної бази школи.  
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Програму розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, 

послідовності, науковості, системності навчання. 

 

МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 

 

МИСТЕЦТВО 

2 КЛАС 

 

Метою навчання мистецтва є художньо-естетичний розвиток школярів, формування в 

них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва у процесі сприймання, розуміння та 

відтворення художніх образів, плекання пошани до культурних цінностей, формування основ 

загальнокультурної компетентності. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької освітньої галузі 

(мистецтво) у початковій школі для дітей з інтелектуальними порушеннями є: 

1. Формування початкових знань про мистецтво, його образну мову та основні засоби 

виразності, особливості взаємозв’язку музичного та візуального мистецтва з 

синтетичними мистецтвами (хореографія, театр, кіно, цирк, мультиплікація), 

ознайомлення з роллю мистецтва у житті людей. 

2. Розвиток художньо-естетичного сприймання, уміння аналізу художньої мови різних 

видів мистецтва та оцінювання мистецьких творів. 

3. Формування адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ 

навколишнього світу й творів мистецтва, уміння зв’язно висловлювати особистісні 

враження, формування активного інтересу та потреби до різних видів художньо-

творчої діяльності. 

4. Опанування елементарними практичними вміннями та навичками, набуття початкового 

досвіду зі створення художніх образів у процесі власної художньо-творчої діяльності. 

5. Корекція порушень пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, розвиток 

сенсорних здібностей. 

6. Виховання основних моральних якостей особистості, морального ставлення до 

оточуючого світу, елементарних світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, пошани 

до української культури. 

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на основі 

досягнення особистісно і компетентнісно зорієнтованої освітньої (засвоєння елементарних 

художньо-естетичних знань та оволодіння практичними уміннями і навичками) та корекційно-

розвивальної (розвиток і корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної сфери 

особистості дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: «художньо-

творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через 

мистецтво», які розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» спрямовує на розвиток художньо-

практичних здібностей учнів з порушеннями інтелектуального розвитку через прикладне 

освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого 

самовираження, набуття початкового досвіду посильного створення художніх образів у 

процесі власної елементарної творчості. Ця змістова лінія реалізується через формування 

умінь застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання 

цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. Її реалізація 

передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального розвитку художньо-

естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток вміння цілеспрямовано й цілісно 

сприймати, відчувати, розуміти й адекватно оцінювати прекрасне в різноманітних його 

виявах, як-то: мистецтві, природі, суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких 

особистісних якостей, як почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися 

на різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у спогляданні та 

милуванні. 
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Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» спрямована на соціалізацію 

учнів з інтелектуальними порушеннями через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» 

(власних творчих здібностей, нахилів, можливостей й досягнень), формування вміння вільно і 

правильно висловлювати власні думки і враження, спілкуватися з однолітками і дорослими у 

процесі сприймання та відтворення творів образотворчого мистецтва та об’єктів і явищ 

оточуючого світу шляхом створення умов для елементарно-пошукової діяльності, її 

цілеспрямованості і завершеності, прояву ініціативності, позитивних емоцій, елементів уяви 

та фантазії учнів. Змістова лінія передбачає розвиток в учнів комунікативних умінь через 

створення ситуацій успіху і радості творчості у процесі образотворчої діяльності, формування 

уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки розумінню мови 

образотворчого мистецтва, розвитку навичок його цілісного сприймання та адекватної 

емоційно-естетичної оцінки, культури почуттів. 

Опанування мистецтва учнями з порушеннями інтелектуального розвитку ґрунтується на 

засадах компетентнісного, ціннісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та 

інтегративного підходів. В основу програми покладено такі принципи: від простого до 

складного, від дійсності через мистецтво до життя, єдність пізнавально-репродуктивної та 

елементів творчої діяльності, розвиток здібностей емоційно-естетичного сприймання 

художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення його у самостійних роботах 

з урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку і практичного досвіду учнів.  

Зміст навчального предмету побудовано за моделлю поліцентричної інтеграції 

мистецьких знань, що передбачає інтегрування домінантних змістових ліній – музичної та 

образотворчої, які органічно поєднуються в єдиний тематичний цикл на основі естетико-

світоглядної орієнтації. Спільними для цих видів мистецтва є відображення в художніх 

образах закономірностей людського буття, що зумовлює єдину тематичну структуру програми 

«Мистецтво», логіку об’єднання навчального матеріалу в цілісні тематичні блоки. 

Особливості спільних тем, споріднених художньо-мовних аспектів змісту мистецької галузі 

зумовлюють процес застосування інтегративних художньо-педагогічних технологій. 

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку залежить від ефективності корекційної спрямованості навчального процесу, що 

передбачає використання таких засобів навчання, які сприяють удосконаленню вищих 

психічних функцій, виробленню їх усвідомленості та довільності. Художньо-естетичний 

розвиток включає відпрацювання й корекцію довільної уваги, образної та логічної пам’яті, 

інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості в їх системній єдності, розвиток 

цілісності, осмисленості й узагальненості сприймання, мовленнєвих навичок, формування 

елементів творчої уяви та свідомого емоційно-особистісного ставлення до прекрасного, 

вироблення вмінь адекватно мотивувати оцінку результатів практично-творчої діяльності 

істотними ознаками тощо. Шляхом систематичного і цілеспрямованого розвитку аналізувати 

художню мову різних видів мистецтва, адекватно оцінювати зміст і виражальні засоби 

мистецьких творів, знаходити суттєві ознаки, встановлювати логічні зв'язки, визначати 

послідовність роботи у процесі практичної діяльності, здійснювати контроль за своєю 

роботою, відповідно оцінювати її результати поступово відбувається розвиток і корекція 

інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, ціннісних компонентів естетичної свідомості та 

елементів художньо-творчої діяльності, адже лише планомірне організоване залучення 

школярів до різноманітної художньо-естетичної діяльності з урахуванням індивідуально-

диференційованого підходу здатне оптимально розвинути в них естетичне сприймання, 

естетичний смак, естетичні почуття й потреби. 

Планування інтегрованих уроків мистецтва має відповідати основним дидактичним 

вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки предмета та психофізичних 

порушень учнів. Заняття з мистецтва передбачають активізацію пізнавальної діяльності, 

розвиток емоційно-чуттєвої та моторно-рухової сфери школярів, створення на уроці особливої 

атмосфери творчості і радості, що зобов’язує вчителя обирати найбільш оптимальні шляхи 

подання навчального матеріалу та творчого структурування уроку. На уроці доцільно 

використовувати роботу в малих групах, командну та індивідуальну практично-творчу роботу 
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учнів, адже відчуття спільноти спряє розвитку соціальних навичок, поєднуючи соціальний, 

емоційний та когнітивний розвиток кожного учня, формуванню загальнолюдських цінностей: 

милосердя, чуйності, доброзичливості, вихованню поваги до ближнього і бажання бути 

кращим.  

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до розподілу тем, 

зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні умови, традиційні для певної 

місцевості види народного мистецтва. Вчителю надається можливість самостійно обирати 

варіанти завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з урахуванням навчально-виховних та 

корекційно-розвиткових завдань, зазначених у програмі. 

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

2 клас 

 

Метою вивчення образотворчого мистецтва є художньо-естетичний розвиток школярів, 

формування в них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва у процесі сприймання, 

розуміння та відтворення художніх образів, формування основ загальнокультурної 

компетентності. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької освітньої галузі 

(образотворче мистецтво) у 2-му класі початкової школи для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку є: 

6. Формування початкових знань про образотворче мистецтво, його основні засоби 

художньої виразності, ознайомлення з творами візуального мистецтва. 

7. Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами художньо-

образотворчої грамоти у процесі художньо-практичної діяльності на уроках декоративного 

малювання, малювання з натури та тематичного малювання.  

8. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і явищ 

навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, уміння висловлювати особистісне 

враження, формування інтересу та потреби до художньо-творчої діяльності. 

9. Корекція порушень пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, розвиток 

мовлення та сенсорних здібностей. 

10. Виховання позитивних рис особистості.  

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на основі 

досягнення особистісно і компетентнісно зорієнтованої освітньої (засвоєння елементарних 

художньо-естетичних знань та оволодіння графічно-практичними уміннями і навичками) та 

корекційно-розвиткової (розвиток і корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної 

сфери особистості дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація 

через мистецтво», які окреслюють контент досягнення загальних цілей освітньої галузі та 

розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» спрямовує на розвиток художньо-

практичних здібностей учнів з інтелектуальними порушеннями через прикладне освоєння 

основ художньої мови різних видів і жанрів образотворчого мистецтва та способів художньо-

творчого самовираження, набуття початкового досвіду посильного створення художніх 

образів у процесі власної елементарної творчості. Ця змістова лінія реалізується через 

формування умінь застосовувати різні художні матеріали і техніки у процесі створення 

художніх образів та естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання 

цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. Її реалізація 

передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального розвитку художньо-

естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток вміння цілеспрямовано й цілісно 

сприймати, відчувати, розуміти й адекватно оцінювати прекрасне в різноманітних його 

виявах, як-то: мистецтві, природі, суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких 
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особистісних якостей, як почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися 

на різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у спогляданні та 

милуванні. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» спрямована на соціалізацію 

учнів з порушеннями інтелектуального розвитку через мистецтво, усвідомлення ними свого 

«Я» (власних художньо-образотворчих здібностей, нахилів, можливостей і досягнень), 

формування вміння вільно і правильно висловлювати власні думки і враження, спілкуватися з 

однолітками і дорослими у процесі сприймання та відтворення творів образотворчого 

мистецтва та об’єктів і явищ оточуючого світу шляхом створення умов для елементарно-

пошукової діяльності, її цілеспрямованості і завершеності, прояву ініціативності, позитивних 

емоцій, елементів уяви та фантазії учнів. Змістова лінія передбачає розвиток в учнів 

комунікативних умінь через створення ситуацій успіху і радості творчості у процесі 

образотворчої діяльності, формування уявлень про можливість і способи регулювати свій 

емоційний стан завдяки розумінню мови образотворчого мистецтва, розвитку навичок його 

цілісного сприймання та адекватної емоційно-естетичної оцінки, культури почуттів. 

В основу програми покладено такі принципи: від простого до складного (від 

елементарної вправи до тематичної композиції); від дійсності через мистецтво до життя; 

єдність пізнавально-репродуктивної та елементів творчої діяльності; розвиток здібностей 

емоційного сприймання художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення 

його у самостійних роботах з урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку і 

практичного досвіду учнів.  

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку залежить від ефективності корекційної спрямованості навчального процесу, що 

передбачає використання таких засобів навчання, які сприяють формуванню в учнів навичок 

спостереження, удосконаленню прийомів обстеження зображуваного об'єкта, розвитку 

цілісного сприймання, а саме, уміння бачити предмет цілісно, в єдності його властивостей, 

формуванню довільних уявлень про предмети і явища навколишнього світу, розвитку зорової 

та рухової пам'яті, поліпшенню різних способів зображення предметів; розвитку мисленнєвих 

операцій та мовлення. Шляхом систематичного і цілеспрямованого розвитку вмінь 

розпізнавати і визначати форму, будову, розміри та пропорції окремих частин, забарвлення, 

просторове розташування предметів у навколишній дійсності й в творах мистецтва, 

аналізувати, порівнювати предмети і явища, знаходити суттєві ознаки, встановлювати логічні 

зв'язки, визначати послідовність роботи у процесі практичної діяльності, здійснювати 

контроль за своєю роботою, адекватно оцінювати її результати поступово відбувається 

розвиток і корекція інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, ціннісних компонентів естетичної 

свідомості та елементів художньо-творчої діяльності, адже лише планомірне організоване 

залучення школярів до різноманітної художньо-естетичної діяльності з урахуванням 

індивідуально-диференційованого підходу здатне оптимально розвинути в них естетичне 

сприймання, естетичний смак, естетичні почуття й потреби. 

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку передбачає застосування спектра різних форм його організації, загальнодидактичних 

та спеціальних методів і способів навчальної взаємодії у поєднанні урочної діяльності з 

позаурочною.  

Планування уроків образотворчого мистецтва має відповідати основним 

дидактичним вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки предмета та 

психофізичних недоліків учнів. Заняття з образотворчого мистецтва передбачають активізацію 

пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-чуттєвої та моторно-рухової сфери школярів, 

створення на уроці особливої атмосфери творчості і радості, що зобов’язує вчителя обирати 

найбільш оптимальні шляхи подання навчального матеріалу та творчого структурування 

уроку.  

На уроці доцільно використовувати роботу в малих групах, командну та індивідуальну 

практично-творчу роботу учнів, адже відчуття спільноти спряє розвитку соціальних навичок, 

поєднуючи соціальний, емоційний та когнітивний розвиток кожного учня, формуванню 
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загальнолюдських цінностей: милосердя, чуйності, доброзичливості, вихованню поваги до 

ближнього і бажання бути кращим. Плануючи урок образотворчого мистецтва, вчитель 

повинен передбачати єдність таких компонентів: навчально-виховні та корекційно-розвиткові 

завдання; тема або об’єкт роботи; вид роботи (декоративне малювання, малювання з натури, 

тематичне малювання, бесіди з образотворчого мистецтва); матеріально-технічні та 

інформаційно-комунікативні засоби; основні поняття, які учні повинні засвоїти на певному 

уроці.  

Серед методів навчання мають домінувати практичні вправи, пізнавальні ігри, 

створення ситуацій зацікавленості, метод синектики та інші, а діапазон навчальної взаємодії 

школярів має розширюватися поступово: у 1 – 2-х класах – це переважно індивідуальна 

робота. У класі у навчальному осередку художньо-творчої діяльності необхідно розмістити 

стенд для змінної виставки учнівських робіт. 

Із метою закріплення учнями здобутих у процесі образотворчої діяльності знань, умінь 

і навичок у позаурочний час можуть організовуватися різноманітні виховні заходи. У 

випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних предметів дозволяє інтегрувати його 

в межах одного навчального дня, можуть організовуватися так звані «тематичні дні», коли всі 

уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне 

продовження у виховному заході.  

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до розподілу тем, 

зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні умови, традиційні для певної 

місцевості види декоративно-прикладного мистецтва. Вчителю надається можливість 

самостійно обирати варіанти завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з урахуванням 

навчально-виховних та корекційно-розвивальних цілей, зазначених у програмі. 

Система оцінювання навчальних досягнень школярів ґрунтується винятково на 

створенні ситуації успіху та позитивному ставленні до кожного учня, незалежно від його 

природних здібностей до образотворчої діяльності. Оцінюється не рівень недоліків, а рівень 

досягнень учня у порівнянні з його попередніми досягненнями. 

 

МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 

МУЗИКА 

2 клас 

Метою музичної освіти в початковій школі є формування і розвиток в учнів комплексу 

ключових, предметних та міжпредметних компетентностей у процесі опанування музичними 

цінностями та способами музичної діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду 

й ціннісного ставлення до мистецтва, а також формування елементарної музичної освіченості 

та культури як важливої і невід’ємної частини їхньої духовності у процесі сприймання та 

інтерпретації кращих зразків української та світової культури.  

Завдання (освітні, виховні та розвиткові) спрямовані на формування базових освітніх 

компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:  

 розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу скрізь призму 

музичного мистецтва, залучення учнів до животворного джерела людських почуттів і 

переживань, втілених в музиці;  

 збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до розуміння 

художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростішому впровадженні;  

 сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей 

учнів;  

 виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення учнів у світ 

добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними знань про особливості художньо-

образної мови музичного мистецтва.  

Корекційна спрямованість музично-естетичного навчання полягає у наступному:  

 корекція порушень пізнавальної діяльності учнів шляхом систематичного, 

цілеспрямованого розвитку умінь слухати і визначати джерела музичних звуків, музичні 

інструменти, типи, жанри і форми музики;  
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 розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування виконавської і 

творчої діяльності;  

 корекція порушень моторно-рухової сфери в процесі музикування та виконання 

в русі;  

 розвиток емоційно-естетичного ставлення дітей до творів музичного мистецтва в 

процесі їх сприймання, розуміння та відтворення;  

 виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, зокрема 

формування основ національної свідомості.  

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів ціннісно-орієнтаційних, 

навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних компетентностей, що досягається через 

сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва.  

В основу програми 2 класу покладені грані музики:  

Змістова лінія «Музика навколо нас» передбачає: формування уявлень про музику, 

її зміст, розмаїття її характерів; уміння сприймати, розпізнавати і порівнювати зміст музики; 

уміння позитивно реагувати на настрій і характер музичного твору; розвиток, уточнення та 

конкретизацію знань про народну і композиторську музику; стимуляцію пізнавального 

інтересу до народної та композиторської музики; розвиток: уваги в процесі відтворення 

ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття; ритмічного слуху; дрібної моторики кисті 

рук та різних груп великих м’язів; загальної моторики і рухових недоліків. 

Змістова лінія «Типи музики» передбачає: розвиток сприймання музики на основі 

вивчення основних типів музики; уміння сприймати і розпізнавати основні типи музики; 

розвиток емоційних реакцій у процесі слухання музики; зацікавленості до процесу слухання 

музики; збагачення музичної пам’яті, досвіду музично-слухового сприймання; розвиток 

довільної уваги та пам’яті в процесі слухання і спостереження за зміною характеру музичного 

твору; уточнення уявлень про виражально-зображувальні можливості музики; стимуляція 

асоціативного мислення; розвиток слухової уваги, зосередженості; цілісності сприймання 

музичних творів; збагачення активного словника в процесі виконання музичних завдань. 

 

 

 

ФІЗКУЛЬТУРНА ГАЛУЗЬ 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

2 клас 

Розділ Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для учнів 2 класів з інтелектуальними порушеннями розроблено з метою 

досягнення здобувачами освіти результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової освіти2. 

Здоров’яформуюча та здоров’язберігаюча функції фізичної культури дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства набувають великого значення у зв’язку з зростанням захворюваності, 

погіршенням фізичного розвитку та фізичної підготованості школярів. І важливим завданням 

навчально-виховного процесу є забезпечення формування здоров’язбережувальної 

компетентності школярів із порушенням інтелектуального розвитку, як вагомого аспекту 

оптимізації їх навчальної і практичної діяльності, подальшої соціальної адаптації.  

Для забезпечення всебічного розвитку дітей молодшого шкільного віку з особливими 

освітніми потребами суттєве значення має здоровий спосіб життя та його складники, особливо 

− оптимальний режим організованої фізкультурної рухової активності, який сприяє 

формуванню здоров'я, підвищенню адаптаційного потенціалу учня. У зв'язку з цим набуває 
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актуальності питання оптимізації навчання школярів з інтелектуальними порушеннями, що 

відповідає умовам впровадження концепції Нової української школи. 

Основною метою навчального предмету «Фізична культура» є: формування умінь і 

навичок здорового способу життя, гармонізація психофізичного розвитку та корекція його 

порушень, всебічний розвиток особистості, забезпечення оптимальної адаптації учнів до 

фізичних і соціальних умов довкілля.  

Мета реалізується вирішенням наступних взаємопов’язаних завдань:  

- зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному психофізичному розвитку учнів;  

- розвиток функціональності та компенсаторних можливостей аналізаторів і 

міжаналізаторних зв’язків;  

- попередження та корекція вад психофізичного розвитку, вторинних порушень;  

- формування достатнього рівня практичних умінь і навичок;  

- розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, 

швидкості), розвиток відчуття темпу та ритму;  

- мовленнєвий розвиток, збагачення та конкретизація активного та пасивного 

словника;  

- формування основ знань про особисту гігієну, здоровий спосіб життя, фізичне 

вдосконалення, як невід’ємні складові загальної культури людини;  

- формування потреби до занять фізичною культурою і спортом, здорового 

способу життя;  

- формування позитивної соціальної поведінки учнів: виховання морально-вольових 

якостей, комунікативних навичок, культури спілкування; формування адекватної самооцінки 

тощо.  

Засобами фізичної культури є фізичні вправи (основний засіб), гігієнічні та природні 

чинники:  

- фізичні вправи: гімнастичні, елементарні спортивно-прикладні вправи та ігри;  

- гігієнічні чинники: дотримання режиму сну та харчування, гігієни тіла, рухової 

активності та відпочинку тощо;  

- природні чинники: сонячне опромінення в процесі фізичного виховання та сонячні 

ванни як чинник загартування; аерація під час занять та повітряні  

 

ванни як чинник загартування; загальні та часткові обливання, обтирання, купання.  

Специфіка навчального предмету «Фізична культура» початкової ланки освіти дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку зумовлена особливостями психофізичного розвитку 

дітей, викликаними ураженням центральної нервової системи, різними ступенями порушень 

інтелектуального розвитку (легкий, помірний). Процес навчання ускладнюється наявністю, 

крім основних, інших порушень: порушення опорно-рухового апарату, зниження зору, 

порушення мови та мовлення, психоневрологічні порушення тощо. Такі поєднання 

зумовлюють комплексні, складні порушення психофізичного розвитку учнів. 

Потрібно зазначити, що контингент спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей з порушеннями інтелектуального розвитку неоднорідний за віком, станом здоров’я, 

особливостями психофізичного розвитку, наявністю та якістю дошкільної підготовки та 

здатністю до навчання. Корекційно-розвиткова спрямованість освітнього процесу 

визначається наявністю індивідуальних психофізичних порушень розвитку дітей. Все це 

зумовлює потребу в здійсненні індивідуального та диференційованого підходів в освітньому 

процесі. Під час проведення корекційно-розвиткової роботи вчитель повинен орієнтуватись на 

стан здоров’я конкретного учня, беручи до уваги рекомендації лікарів. 

При вирішенні завдання корекції порушень психофізичного розвитку дітей особливу 

увагу звертають на розвиток координаційних здібностей, здатності до цілеспрямованих дій, 

обсягу та стійкості уваги, мисленнєвих операцій, на мовленнєвий розвиток. Важливе місце в 

змісті програми 2-го класу приділяється мовленнєвому розвитку школярів: збагаченню та 

конкретизації активного та пасивного словника, розвитку комунікативних умінь, що є 

основою для набуття учнями досвіду спілкування та формування позитивних особистісних 
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якостей. У контексті ідеї соціалізації дітей з легким, а особливо – з помірним ступенем 

інтелектуальних порушень, особливу роль відіграє розвиток як вербальної, так і невербальної 

їх комунікації. Головне при цьому – задіяти всі існуючі можливості для спілкування.  

Для корекції психоемоційного стану учнів важливим є застосування елементів 

музикотерапії та кольоротерапії. Також у 2-му класі, з метою підвищення ефективності 

освітнього процесу, доцільно збільшення часу на проведення коригуючих і розвиваючих ігор, 

що включають елементи загальнорозвиваючих, коригуючих і спортивно-прикладних вправ. 

Це сприяє зменшенню рівня навантаження, стомлюваності учнів; підвищенню рівня 

сприйняття ними навчального матеріалу, розумової та фізичної працездатності, концентрації 

уваги; розвитку пам’яті, емоційної сфери; вдосконаленню рухових умінь; розвитку рухових 

якостей та вихованню комунікативних навичок школярів. 

Оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури школярів 2-их класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку визначає ступінь формування їх здоров’язбережувальної компетентності, 

здійснюється вербально та передбачає врахування особистих здобутків дітей протягом 

чверті/навчального року3. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури потрібно 

відзначити важливість індивідуального та диференційованого підходу, індивідуального 

контролю та регулювання фізичного та психоемоційного навантаження, дотримання 

індивідуальних лікарських протипоказань. Важливим є забезпечення лікарсько-педагогічного 

спостереження: як контроль виконання рухових дій, так і контроль і оперативне регулювання 

фізичного навантаження дітей відповідно до їх індивідуальних можливостей, що набуває 

особливого значення при роботі з учнями підготовчої і спеціальної медичних груп.  

Учні, віднесені за станом здоров’я до підготовчої групи, виконують програму основної, 

за винятком індивідуально протипоказаних вправ. Учні, віднесені за станом здоров’я до 

спеціальної медичної групи, займаються за спеціальною програмою лікувальної фізичної 

культури та мають два додаткових заняття. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів 

здійснюється за параметрами «зараховано» чи «не зараховано». 

Щодо змістових ліній представленої типової освітньої програми, що визначають 

навчальну діяльність учнів 2-го класу, це – «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна 

діяльність», «Комунікативна діяльність». 

Змістова лінія «Рухова діяльність» визначає належний рівень оволодіння учнями 

знаннями, уміннями і навичками на уроках, фізкультурно-оздоровчих заходах у режимі дня та 

в процесі проведення фізкультурно-масових заходів. При цьому особлива увага надається 

підвищенню мотивації рухової діяльності, формуванню навичок рухової діяльності, розвитку 

фізичних якостей, профілактиці та корекції порушень психофізичного розвитку та дозуванню 

фізичних навантажень молодших школярів. 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає формування у школярів 

знань, умінь і навичок, необхідних для участі в рухливих іграх різного рівня інтенсивності, 

естафетах і змаганнях. Особливо важливим є виховання у учнів активності; здатності до 

оцінювання та контролю власних дій, здатності до оцінювання та контролю дій інших гравців; 

здатності до співпраці з педагогами та іншими учнями. 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» передбачає сприяння гармонізації, 

корекцію комунікативного розвитку, що сприяє подальшій соціальній адаптації та інтеграції в 

українське суспільство школярів. Важливим є розвиток здатності до сприймання зверненого 

мовлення вчителя та однокласників, знань і навичок способів взаємодії з оточуючими й 

окремими людьми та подіями в процесі занять; формування навички спілкування з іншими 

учнями та вчителем; навички узгодження своїх дій з діями товаришів і вчителя; навички 

контролю своєї поведінки. 
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Програма 2 

Освітня програма спеціального закладу загальної середньої освіти І ступеня  

для дітей з особливими потребами 

 

І. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою 
Початкова освіта здобувається, як правило, як правило з 6 – 7  років або за інших умов. 

(відповідно до Закону України «Про освіту»).  

 

ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, 

логічна послідовність їх вивчення 

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами складається з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», 

«Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і 

фізична культура». 

 Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети 

«Українська мова (мова та літературне читання)»,«Іноземна мова» (англійська) (для учнів із 

затримкою психічного розвитку).  

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні 

навчальні предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».  

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі».    

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами 

«Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та 

безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково 

у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.  

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та 

«Сходинки до інформатики».  

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче 

мистецтво і «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво». Заклад  може 

обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс 

«Мистецтво». 

Інваріантна складова навчального плану для спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-

розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених особливостями 

психофізичного розвитку учнів, а саме:  

розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, 

психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами; 

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з 

навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної 

діяльності і творчості; 

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з 

особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти; 

створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми 

потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій. 

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи. 

Корекційно-розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку 

Мета: формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, позитивних 

характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку. 

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є: 

1. Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно 

перцептивної діяльності та формування еталонних уявлень; формування 

мисленнєвої діяльності у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток 

розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного 
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моделювання в різних видах діяльності (навчальна, предметно-практична); 

розвиток творчих здібностей. 

2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційного, 

орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване 

формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, 

регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток 

предметно-практичної діяльності. 

3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до 

вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих 

негативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, 

негативних відхилень у поведінці. 

4. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень 

звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток 

лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного 

словникового запасу, уявлень про довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної 

діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного 

мовлення; ініціацію контакту, взаємодію та підтримування спілкування зі 

значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у 

процесі; розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення 

синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння 

графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового 

висловлювання; формування мовних операцій. 

5. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток 

координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; 

розвиток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної 

моторики; розвиток моторних функцій і дихання. 

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, корекція 

розвитку. 

 

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними порушеннями 

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з 

інтелектуальними порушеннями. 

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є: 

1. Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, 

сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації дітей. 

2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення. 
3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування 

вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, 

підпорядкування рухів музиці. 

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, 

соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура. 

 

Корекційно-розвиткові заняття для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного   

                                                        та тяжкого ступенів 

Мета: формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі. Досягнення цієї 

мети забезпечується розв'язанням наступних завдань: 

1. соціальна адаптація дітей; 

2. корекція порушень розвитку; 

3. загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями. 

Основні напрями корекційно-розвиткової  роботи: психомоторний та сенсорний 

розвиток, логопедичні заняття, ритміка.  

У роботі з цією категорією дітей  приділяється  увага формуванню у них певного 

обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях. 
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Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

- підсилення предметів інваріантної складової, 

- запровадження факультативів, курсів за вибором, 

- індивідуальні заняття та консультації, 

- запровадження резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб 

учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень та варіативної складової 

окреслено у навчальних планах  закладу. 

 

ІV. Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти, 

визначені відповідним Державним стандартом загальної початкової освіти 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Вимоги до 

дітей з інтелектуальними порушеннями, котрі розпочинають навчання у початковій школі, 

мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Предметні 

компетентності для дітей з різним рівнем інтелектуальних порушень мають диференційований 

характер (для дітей з легким та помірним ступенем). Програмові компетенції та зміст 

навчання для дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення добирається 

індивідуально, у відповідності до пізнавальних можливостей. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, 

виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування 

своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з інтелектуальними 

порушеннями таких ключових компетентностей: 

- володіння державною мовою; що передбачає елементарні уміння та навички (в межах 

мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, усвідомлення ролі 

мови для спілкування та культурного самовираження; 

- можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних можливостей), що 

передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, 

освітньому процесі, культурному житті громади; 

- математична компетентність, що передбачає застосування (в межах пізнавальних 

можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

- компетентності у галузі природничих наук, що передбачають формування 

пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, 

пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

- соціально-трудової компетентності, що передбачає формування трудових умінь та 

навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-

трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності; 

- екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання та збереження природних ресурсів; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування 

елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, можливість 

безпечного використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих 

ситуаціях; 

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними 

базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та інтеграції 

в суспільство; 

- громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (в межах 

своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина України, 
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дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання здорового 

способу життя; 

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 

творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку 

природних здібностей, творчого вираження особистості, формування навичок культури 

поведінки в соціумі; 

- основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові 

одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, залучення до 

сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності.  

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: спілкуватися, 

взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, сприймати інструкції та навчальні 

завдання, керувати емоціями, регулювати власну поведінку.  

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої 

програми  використовуються  внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, які сприяють 

цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

 

V. Форми організації освітнього процесу 

 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, 

віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті 

окремих предметів за умови виконання державних вимог Державних стандартів та окремих 

предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 

VІ. Опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти в освітньому 

закладі 

 

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності: учителі початкової школи з 

дефектологічною освітою, вчителі-дефектологи, вихователі, практичний психолог, соціальний 

педагог, керівники гуртків, педагог-організатор. 

Педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес,  мають  відповідну освіту та   

кваліфікацію відповідно до спеціальності.  

Кваліфікаційний рівень педагогів, які викладають в школі І ступеня Закладу: 87 % - 

педагоги з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії»,  13 % - педагоги з 

кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ  категорії», 25 % педагогів мають педагогічне 

звання «старший учитель». Педагоги, які будуть викладати в 1-их класах пройшли он-лайн 

навчання на платформі  ЕдЕра, очні тренінги.  

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності передбачає наявність: 

- чинних освітніх програм та навчальних планів, за якими здійснюється освітня 

діяльність; 

- навчально-методичних комплексів з окремих галузей; 

- демонстраційних, роздаткових та дидактичних матеріалів; 

- методичних посібників для вчителів; 

- фахових періодичних видань; 

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності включає навчальні класи 

та ігрові кімнати для учнів початкових класів з відповідним обладнанням навчального і 

загального призначення, визначеним у наказі МОН України від 13.02.2018 № 137 «Про 

затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального 

призначення для навчальних кабінетів початкової школи»), а саме: комп’ютерне обладнання, 
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прилади і пристосування, меблі, друковані засоби навчання, інструменти та інвентар, моделі 

та муляжі, об’єкти натуральні, обладнання загального призначення тощо).  

 Для учнів початкових  класів обладнані спальні кімнати. 

Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність у закладі медичного пункту, 

харчоблоку, актової зали, спортивної зали, спортивного майданчику. 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності передбачає наявність  офіційного веб-

сайту закладу освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання 

(компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, 

умінь і навичок здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу передбачає досягнення здобувачами освіти результатів 

навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої 

програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості 

освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу  та затверджує директор. 

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти. 

На основі освітньої програми закладу,  складається та затверджується навчальний план 

закладу, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

4. Якість проведення навчальних занять забезпечується, насамперед: 

1) впровадженням діяльнісного та інтегрованого підходів до організації освітнього 

процесу; 

2) впровадженням інноваційних педагогічних технологій: «Особистісно орієнтоване 

навчання», «Технологія інтегрованого навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології» , 

«Інтерактивні технології» тощо; 

3) активним використанням колективних, групових та індивідуальних форм роботи, 

спрямованих на формування навичок продуктивної співпраці та спілкування учнів; 

4) створенням розвивального та здоров’язбережувального середовища для навчання. 

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти навчаються способам 

самоконтролю, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному 

виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2-3-4 класах підлягають вербальному 

оцінюванню, однак у (3)4 класі –(за рішенням педагогічної ради школи)- можливе 

формувальне та підсумкове (бальне оцінювання).  

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на 

кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування 

програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати 

прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, 

бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. 
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Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з 

конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.  

5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-

суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального 

розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для 

здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів 

поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів учнів не 

передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку 

адміністративних органів. 

 

VІІ. Перелік навчальних програм  

для учнів спеціального закладу загальної середньої освіти І ступеня  

для дітей з особливими освітніми потребами 

 

1) для дітей із затримкою психічного розвитку 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

 

1.  Іноземна мова (англійська) 1-4 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

 Укладач Шапочка К.А. Київ 2014 

2.  Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

затримкою психічного розвитку. Інформатика  (2-4 класи).  

Укладачі: Прохоренко Л.І., Мельнікова Л.О., Рябіченко О.І. Київ 2014 

3.  Літературне читання. Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою 1-4 класи.  

Укладачі: Омельченко І.М., Марчук Т.Ф. Київ 2014 

4.  Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей із затримкою 

психічного розвитку. Математика (підготовчий, 1-4 класи).  

Укладач: Прохоренко Л.І. Київ 2014 

5.  Музичне мистецтво. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.  

Укладачі: Квітка Н.О., Куксін В.М. Київ 2014 

6.  Навчальна програма з образотворчого мистецтва для дітей із затримкою психічного 

розвитку підготовчий, 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної 

педагогічної корекції. Київ 2014. 

7.  Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

затримкою психічного розвитку. Основи здоров’я (підготовчий – четвертий класи). 

Укладач: Босенко І.І. Київ 2014. 

8.  Програма підготовчий, 1-4 класи для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей із затримкою психічного розвитку. Трудове навчання.  

Укладачі: Бугло І.О., Макаренко Л.О., Мельнікова Л.О., Лапін А.В. Київ 2014. 

9.  Українська мова програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою підготовчий, 

1-4 класи. Укладач: Шевчук Л.І. Київ 2014. 

10.  Програма для підготовчого, 1-4 класів  спеціальної загальноосвітньої школи для дітей із 

затримкою психічного розвитку з предмету: „ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”.  

Укладачі: Шеремет Б.Г.,  Сак Т.В., Соколова Г.Б., Маматова З.Р.,    Мельниченко М.В. 

Одеса 2014. 

11.  Я у світі. Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів  для дітей із 

затримкою психічного розвитку 3-4 класи.  

Укладач: Логвінова І.П. Київ 2014. 
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12.  Природознавство (Підготовчий, 1-4 класи).  Київ 2014. 

 
2) для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

 

1.  Математика. Навчальні програми для підготовчого, 1-5 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Укладач: Королько 

Н.В. Київ 2014. 

2.  Українська мова. Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Укладач: Висоцька 

А.М. Київ 2014. 

 

3)для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного  ступеня 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

 

1.  Програми з математики для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей (помірна, тяжка, глибока розумова відсталість) підготовчий, 1-

4 класи. Укладачі: Волнянська Н.В., Юр’єва Ю.М., Засуха Г.П. 2011. 

2.  Образотворче мистецтво (підготовчий) 1-4класи. Програма для спеціальних 

загальноосвітніх шкіл для дітей з вадами розумового розвитку (помірна розумова 

відсталість). Укладачі: Дмитрієва І.В., Омельянович І.М. 2010. 

3.  Трудове навчання  (підготовчий) 1-4класи. Програма для спеціальних загальноосвітніх 

шкіл для дітей з помірною розумовою відсталістю. Укладач: Мерсіянова Г.М. 2010. 

4.  Українська мова 1-4 класи. Програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з 

помірною розумовою відсталістю. Укладач: Вавіна Л.С. 2010. 

5.  
Я і Україна (довкілля) Програма загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

помірною розумовою відсталістю. Укладач Оксана Мякушко. Київ 2010. 

 

 

 

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

 

1.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 2-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей  із затримкою психічного 

розвитку (Омельченко І. М., Федорович Л. О.). 

2.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для  2-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 

(Бабяк О. О.). 

3.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція 

особистісного розвитку) для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (Логвінова І. П., Кучеренко Ю.О.). 

4.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (корекція когнітивного 
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розвитку) для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із 

затримкою психічного розвитку (Сак Т. В., Прохоренко Л. І.). 

5.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення дітей з помірною 

розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» для 2-4 класів  

(Хайдарова О. С., Блеч Г. О.). 

6.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням 

методики ТАН-Содерберг» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з розумовою відсталістю (Заремба В. В., Ліщук Н. І., Морозова Н. В., 

Блеч Г. О.). 

7.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 2-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю 

(Бобренко І. В.). 

8.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Острівець здоров’я» для 2-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. 

(Ковтун А. В., Кунникова О. О., Стригунова А. І., Бобренко І. В.). 

9.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 2-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. 

(Папета О.В., Демянович М. 3., Компанієнко О. М., Гладченко І. В.). 

10.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» для 2-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю (Левченко Л. 

Й., Гладченко І. В.). 

11.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Барабанотерапія» для 2-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю 

(Василевська Л. Є., Гладченко І. В.). 

12.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних 

процесів» (психосоціальний розвиток) для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю (Жук Т. Я.,  Трикоз С. В.). 

 

 

Розділ ІІ 
Освітня програма 

спеціального закладу загальної середньої освіти 

ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

 
І. Загальні положення 

Базова освіта – це другий рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає 

другому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

Освітня програма спеціального закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами розроблена на виконання: 

 Закону України «Про освіту»; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти; 

 наказу Міністерства освіти і науки  України від 12.06.2018 № 627 «Про 

затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;  

 наказу Міністерства освіти і науки  України від 26.07.2018 № 815 "Про внесення 

змін наказу Міністерства освіти і науки  України від 12.06.2018 № 627;  

 наказу Міністерства освіти і науки  України від 26.07.2018 № 813 «Про 

затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 
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середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (10 

клас);  

 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 "Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів».  

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до 

планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти.  

Мета базової загальної середньої освіти — розвиток і соціалізація особистості учнів, 

формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 

екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, життєзабезпечувальних 

навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. 

Для реалізації вищезазначеної мети заклад має відповідну кадрову, методичну та 

матеріально-технічну бази. 

 

      ІІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою 

 

            Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, 

які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати 

здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. 

            Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

 

           ІІІ. Загальний обсяг навчального навантаження 

 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 – 10 класів складає 6265 годин 

(для дітей із затримкою психічного розвитку 5-9-х класів – 5145  годин): для 5-х класів – 875 

годин/навчальний рік, для 6-х класів – 980 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 

1050 годин/навчальний рік, для 8-х, 9-х, 10-х класів – 1120 годин/навчальний рік/навчальний 

рік.   

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані (розділ IV), складеному відповідно до таблиці 16 –   8, 9 класів (для дітей із затримкою 

психічного розвитку), до таблиці 18 – 5 – 10  класи (для дітей з особливими освітніми 

потребами) Типової освітньої програми, затвердженої  наказом МОН України від 12.06.2018 

№ 627 «Про затвердження Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», таблиці 16 – 7 клас 

(для дітей із затримкою психічного розвитку) Типової освітньої програми, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 26.07.2018 № 815.                                                                                          

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється 

вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується 

директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині 

класного журналу, відведеного для кожного предмета. 

У школі ІІ ступеню може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів відповідно до чинних нормативних вимог.  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків. 

 

ІІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, 

логічна послідовність їх вивчення 
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Освітня програма складена за освітніми галузями: «Мови і літератури»,  «Математика», 

«Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і 

фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальних планах реалізується через навчальні 

предмети:  

«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» «Іноземна мова» 

(англійська). Учні з інтелектуальними порушеннями предмет «Іноземна мова» не вивчають. 

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети:  

«Математика» (5, 6 класи – для  дітей із затримкою психічного розвитку, 5 – 10  класи – для  

дітей з інтелектуальними порушеннями),  

«Алгебра» та «Геометрія» (7 – 9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку). 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: 

«Природознавство» (5 клас – для  дітей із затримкою психічного розвитку, 5 – 9 класи – для 

дітей з інтелектуальними порушеннями),  

«Біологія» (6 – 9 класи – для  дітей із затримкою психічного розвитку). Діти з 

інтелектуальними порушеннями даний предмет не вивчають.  

«Географія» (6 – 9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку, з інтелектуальними 

порушеннями),  

«Фізика», «Хімія»  (7 – 9  клас – для   дітей із затримкою психічного розвитку), 

«Фізика і хімія у побуті» (7 – 9  клас – для   дітей з інтелектуальними порушеннями). 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети:  

«Історія України» (5 – 9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку, з 

інтелектуальними порушеннями),  

«Я у світі» (5 клас – для  дітей з інтелектуальними порушеннями), 

«Всесвітня історія» (6 – 9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку). Діти з 

інтелектуальними порушеннями цей предмет не вивчають.  

«Основи правознавства» (9 клас – для дітей з затримкою психічного розвитку; 10 клас – 

для  дітей з інтелектуальними порушеннями 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі  навчальні предмети:  

«Музичне мистецтво» (5 – 7 класи для   дітей із затримкою психічного розвитку, 5 – 8  класи  

для  дітей з інтелектуальними порушеннями), 

  «Образотворче мистецтво» (5 – 7  класи для   дітей із затримкою психічного розвитку, 

5 – 8  класи  для  дітей з інтелектуальними порушеннями) та через інтегрований курс 

«Мистецтво»  (8 – 9  класи – для дітей з затримкою психічного розвитку). 

           Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове 

навчання» та «Інформатика»( 5 – 10  класи – для дітей з інтелектуальними порушеннями, 5 – 9 

класи для дітей із затримкою психічного розвитку).  

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами 

«Фізична культура» (5 – 10  класи – для дітей з інтелектуальними порушеннями, 5 – 9 класи 

для дітей із затримкою психічного розвитку) та «Основи здоров’я» (5 – 10  класи – для дітей з 

інтелектуальними порушеннями, 5 – 9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку). 

Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків  фізичної культури, 

занять з ритміки, лікувальної фізичної культури. 

Навчальний план закладу обов’язково включає години корекційно – розвиткових 

занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується 

через курси: 

 для дітей із затримкою психічного розвитку: «Розвиток мовлення», «Корекція 

розвитку», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»; 

 для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Соціально-побутове 

орієнтування», «Розвиток мовлення», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура». 

Корекційно розвиткові заняття проводять педагогічні працівники закладу: вчитель-

дефектолог, вчитель – логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичного мистецтва. 
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 Варіативна складова створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, 

вирівнювання їх досягнень і в навчальних планах  використовується на проведення 

індивідуальних та групових занять: 

 з української мови  (у 5,6,8 класах для дітей із затримкою психічного розвитку, 5 - 9 класах 

для дітей з інтелектуальними порушеннями). 

з англійської мови (у 5-9 класах для дітей із затримкою психічного розвитку). 

У 10 класі для дітей з інтелектуальними порушеннями на вивчення предмету «Інформатика». 

Навчання дітей з помірними інтелектуальними порушеннями здійснюється за спеціальними 

програмами та (або) за індивідуальною програмою. Адаптація змісту освіти до пізнавальних 

учнів  реалізується за рахунок зменшення обсягу матеріалу, його спрощенні за характером та 

структурою.  

 Повноцінність базової загальної середньої освіти учнів закладу забезпечується через 

реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових 

занять, які обов’язково фінансуються з бюджету. 

Години корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначені гранично допустимого 

навантаження учнів. 

 Нормативи наповненості класів, виховних груп та поділ класів на групи під час 

вивчення окремих предметів у спеціальних закладах для дітей  з особливими освітніми 

потребами встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2001р. № 128 (зі змінами).  

           Предмети, на які виділено не цілу кількість годин, викладаються протягом всього 

навчального року рівномірно. 

Структуру навчального року, графік шкільних канікул заклад визначає відповідно до 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  

 

ІV. Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти, 

визначені відповідним Державним стандартом 

                     закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня. 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель у рамках базової загальної освіти. Результати навчання 

повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

Освітня  програма спеціального закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня формує у 

здобувачів освіти такі ключові компетентності: 

         1) Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. Уміння: (самостійно 

або за допомогою) ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на 

основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно 

висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з 

окремих предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень;  поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас. 

Ставлення: розуміння чітких та лаконічних формулювань. 

        2) Спілкування іноземними мовами ( учні з інтелектуальними порушеннями іноземну 

мову не вивчають). Уміння: (самостійно або за допомогою) здійснювати спілкування в межах 

сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст 

автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та 

за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, 
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розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

        3) Математична компетентність. Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати 

текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, 

зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в 

сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

          4) Основні компетентності у природничих науках і технологіях.  Уміння: (самостійно 

або за допомогою) розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та 

досліджувати природні явища і процеси; користуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки 

та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях. 

         5) Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння: (самостійно та за допомогою) 

структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення :осмислення 

інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для 

ефективного розв’язування математичних задач. 

        6) Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати 

мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності 

для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати 

результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових 

знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

       7) Ініціативність і підприємливість. Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії практичності, ефективності  з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, 

відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; 

позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

        8) Соціальна і громадянська компетентності. Уміння: (самостійно та за допомогою) 

висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку 

на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані 

рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль 

в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий 

вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до 

інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; 

повага до прав людини. 

         9) Обізнаність і самовираження у сфері культури. Уміння: (самостійно та за допомогою) 

висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності 

(малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на 

людську культуру та розвиток суспільства. 
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         10) Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння: (самостійно та за допомогою) 

аналізувати і оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень. Ставлення: усвідомлення 

взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та 

бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; 

власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають 

формуванню у учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосувати 

отримані знання у різних життєвих ситуаціях.  

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при 

формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться 

відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та 

загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і 

залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 

Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого 

розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. 

Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 

проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини.   
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Сприятиме формуванню відповідального громадянина, що розуміє 

принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія 

засвоюється переважно через колективну діяльність, яка поєднує окремі 

предмети між собою і розвиває у учнів готовність до співпраці, толерантність 

щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад 

вчителя є важливим у формуванні толерантного ставлення дин до одного, 

незалежно від рівня навчальних досягнень та особливостей психофізичного 

розвитку. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як свідомого 

громадянина, здатного вести здоровий спосіб життя та формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом 

пішоходів і транспортних засобів).  
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення 

кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія реалізується через розв'язування практичних завдань 

щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів.  

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому 

процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, 

операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний 

інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для 

систематизації навчального матеріалу. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці 

та перенесення їх в нові ситуації.  

Освітня програма спеціального закладу базової середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. 

V. Форми організації освітнього процесу 

 

          Основною формою організації освітнього процесу у Закладі є урок, як форма організації 

освітнього процесу, при якій педагог протягом точно встановленого часу керує колективною 

пізнавальною та іншою діяльністю постійної групи учнів  з урахуванням особливостей 

кожного з них, використовуючи види, засоби і методи роботи, що створюють сприятливі 

умови для того, щоби всі учнів опановували основи досліджуваного предмета безпосередньо у 

процесі навчання, а також для виховання пізнавальних здібностей та духовних сил школярів, 

формування ключових компетентностей. Вимоги до уроку, як основної форми організації 

освітнього процесу у закладі, наступні: 

- використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики, побудова 

уроків на основі закономірностей освітнього процесу; 

- реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і 

правил; 

- забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з 

урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб; 

- установлення усвідомлюваних учнями міжпредметних зв'язків; 

- зв'язок з раніше набутими знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку 

учнів; 

- мотивація й активізація розвитку всіх сфер особистості; 

- логічність та емоційність усіх етапів освітнього процесу; 

- ефективне використання педагогічних засобів; 

- зв'язок з життям, педагогічною діяльністю, особистим досвідом учнів; 

- формування ключових компетентностей; 

- ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку. 

        У залежності від дидактичних цілей і ланок освітнього процесу, реалізованих на уроці, у 

закладі використовуються наступні типи уроків: 

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей; 

- перевірки та /або оцінювання досягнення компетентностей 

- корекції основних компетентностей 
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- комбінований урок. 

          Під час конструювання уроку на основі кожної ланки освітнього процесу вчитель може 

використовувати наступні його видові типи або їх елементи: навчальна лекція, конференція, 

диспут, консультація, семінар, віртуальна подорож, форум, квест інтегрований урок, відео-

урок, проблемний урок, ділова гра,  урок-конкурс, рольова гра. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних 

практичних вправ відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент 

на більшій самостійності учнів в практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні 

можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті 

окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих 

предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 

VІ. Опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти в освітньому 

закладі 

Враховуючи, що метою освітньої діяльності в цілому є формування компетентностей у 

учнів,  якість освіти слід розуміти як комплекс характеристик освітнього процесу, що 

визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної 

свідомості.   

Відповідно, в комплексі характеристик «якість освіти» можна виділити три групи 

характеристик:  

- характеристики якості умов створених для досягнення мети освіти;  

- характеристики якості освітнього процесу, спрямованого на досягнення мети освіти; 

- характеристики якості результату освіти. 

Якість умов для досягнення мети освіти можна охарактеризувати через наступні 

характеристики:  

- якість кадрового забезпечення реалізації освітньої програми; 

- якість науково-методичної бази навчально – виховного процесу; 

- відповідність матеріально-технічної бази реалізації освітньої програми її цілям. 

Якість освітнього процесу в закладі доцільно визначати через наступні характеристики:  

- відповідність змісту освіти вимогам чинних Державного стандарту освіти та 

навчальних програм;  

- відповідність освітніх технологій, які застосовуються в освітньому процесі його 

цілям;  

- якість організації освітнього процесу та управління ним;  

- дотримання медико – санітарних вимог до організації навчально – виховного 

процесу; 

Якість результату освіти в умовах Закладу можна визначати через такі характеристики: 

- сформованість ключових компетенцій відповідно до року навчання, ступеню освіти; 

- готовність учнів до усвідомленого, з врахуванням власних індивідуальних 

здібностей та особливостей, вибору подальшого напрямку професійного 

становлення в системі закладів професійно-технічної  освіти.  

Основним інструментом системи  внутрішнього забезпечення якості освіти в Закладі є 

моніторинг якості освіти.  

Інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти: 

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності: педагоги школи з дефектологічною 

освітою, практичний психолог, соціальний педагог, керівники гуртків, педагог-організатор, 

вихователі. 
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Педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають відповідну освіту та   

кваліфікацію відповідно до спеціальності. 

Кваліфікаційний рівень педагогів, які викладають в школі ІІ ступеня: 36,6 % - педагоги 

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії»,  14 % - педагоги з кваліфікаційною 

категорією «спеціаліст І  категорії», 19,7 % - педагоги з кваліфікаційною категорією 

«спеціаліст ІІ категорії», 25,3 % - педагоги з кваліфікаційною категорією «спеціаліст»,  11 % 

педагогів мають педагогічне звання «старший вчитель» та 4 % «вчитель-методист». 

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  забезпечено наявністю: 

- чинних освітніх програм та навчальних планів, за якими здійснюється освітня 

діяльність; 

- фахових періодичних видань; 

-  методичних посібників для вчителів; 

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності включає навчальні 

кабінети для учнів школи ІІ ступеню  з відповідним обладнанням навчального і загального 

призначення, визначеним у наказах МОН України. 

          Матеріально – технічна база закладу дозволяє виконувати вимоги програм вивчення 

предметів навчального плану. Функціонують обладнані мультимедійними комплексами 2 

кабінети, 2 кабінети інформатики.  

Забезпечено доступ до  мережі Internet за технологією WiFi. До послуг учнів бібліотека 

з великим фондом підручників та навчальної літератури, читальна зала.  

Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність у закладі медичного пункту, 

харчоблоку, актової зали, спортивної зали, спортивного майданчику. 

4. Якість проведення навчальних занять забезпечується, насамперед: 

1) впровадженням діяльнісного та інтегрованого підходів до організації освітнього 

процесу; 

2) впровадженням інноваційних педагогічних технологій: «Особистісно орієнтоване 

навчання», «Технологія інтегрованого навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології», 

«Технологія проектного навчання», «Проблемне навчання», «Інтерактивні технології» тощо; 

3) активним використанням колективних, групових та індивідуальних форм роботи, 

спрямованих на формування навичок продуктивної співпраці та спілкування учнів; 

4) створенням розвивального та здоров’язбережувального середовища для навчання. 

5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-

суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального 

розвитку у процесі навчання.  

З метою неперервного відстеження результатів навчання, їх прогнозування та 

коригування проводяться моніторингові дослідження навчальних досягнень на шкільному 

рівні, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість 

відстежувати стан реалізації цілей освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

-  оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь 

і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

 

 

VІІ. Перелік навчальних програм  

для учнів спеціального закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня  

для дітей з особливими освітніми потребами 

 

1) для дітей із затримкою психічного розвитку 
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№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

 

1.  Алгебра. Геометрія. 7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. Київ 2015 р.  

2.  Алгебра. Геометрія. 8-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. Київ 2016 р. 

3.  Біологія 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладач Сак Т.В. Київ 2015 р. 

4.  Біологія 8-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладач Сак Т.В. Київ 2016 р. 

5.  Історія (Історія України, Всесвітня історія). 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 

(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою 

психічного розвитку. Укладач Косенко Ю.М. Київ 2015 р. 

6.  Зарубіжна література.  6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.  

Укладач Логвінова І.П.Київ 2015 р. 

7.  Зарубіжна література.  8-9  клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку.  Укладач Логвінова І.П. Київ 2016 р. 

8.  Музичне мистецтво 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.   

Укладачі Бабяк О.О., Куксін В.М. Київ 2015 р. 

9.  Музичне мистецтво 8 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.   

Укладач:  Бабяк О.О. Київ 2016 р. 

10.  Образотворче мистецтво. 5-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку. Укладач Бабяк О.О. Київ 2015 р. 

11.  Фізична культура 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі: Шеремет Б.Г., Сак Т.В., Соколова Г.Б. Одеса 2015 р. 

12.  Географія 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі Босенко І.І., Верхогляд З.Д. Київ 2015 р. 

13.  Географія 8-9 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі: Сак Т.В.,  Босенко І.І. Київ 2016 р. 

14.  Іноземна мова (англійська) 5-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку. Укладач Шапочка К.А. Київ 2016р. 

15.  Українська література (для закладів з українською та російською мовами 

навчання) 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладач: Омельченко І.М. Київ 2015 р. 

16.  Українська література (для закладів з українською та російською мовами 

навчання) 8-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладач: Омельченко І.М. Київ 2016 р. 
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17.  Основи здоров’я 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі: Босенко І.І., Бойчук Ю.Д. Київ 2015 р. 

18.  Основи здоров’я 8-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладач: Бабяк О.О. Київ 2016 р. 

19.  Трудове навчання 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладач: Лапін А.В. Київ 2015 р. 

20.  Українська мова 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку.Укладач: Шевчук Л.І. Київ 2015 р. 

21.  Українська мова 8-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку.Укладач: Омельченко І.М. Київ 2016 р. 

22.  Фізика. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.    Укладач: 

Сиротюк В.Д. Київ 2016 р. 

23.  Хімія 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Укладач: Сак Т.В. 

Київ 2015 р. 

24.  Хімія 8-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Укладач: Сак Т.В. 

Київ 2016р. 

25.  Інформатика 6-9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Мельнікова Л.О. Київ 2016 р. 

 

26.  Мистецтво 9 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Укладач: Бабяк О.О. Київ 

2016 р. 

27.  Історія (Історія України, Всесвітня історія) 8-9 класи. Основи правознавства 9 

клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Укладач Косенко 

Ю.М. Київ 2016 р. 

28.  Трудове навчання 8-9 (10) класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного 

розвитку. Укладачі: Лапін А.В., Савчук О.А., Іщенко О.В., Мельнікова Л.О. Київ 2016 

р. 

 

                       2) для дітей з інтелектуальними порушеннями  
 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

 

1.  Математика. Навчальні програми для підготовчого, 1-5 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Укладач: Королько 

Н.В. Київ 2014. 

2.  Кравець Н. П. Програма «Українська мова» 5-10 класи спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для розумово відсталих дітей - Київ -Інкунабула.- 2008. 

3.  Кравець Н. П. Програма з Читання 5-10 класи спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для розумово відсталих дітей - Київ - Інкунабула.- 2008. 

4.  Програма для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей (фізика і хімія у побуті).- Київ -КП ДАК «Укрвидавполіграфія».- 2010. 
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5.  Програма для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей «Я і Україна» (географія).- Київ - КП ДАК «Укрвидавполіграфія».- 2010. 

6.  Програма для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей (Математика, фізика і хімія у побуті).- Київ - КП ДАК 

«Укрвидавполіграфія».-2010. 

7.  Програма для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей (Основи здоров’я, образотворче мистецтво).- Київ - КП ДАК 

«Укрвидавполіграфія».- 2010. 

8.  Програма для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей (трудове навчання: Швейна справа)- Київ - КП ДАК 

«Укрвидавполіграфія».- 2010. 

9.  Основи комп’ютерної грамотності. 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  

Укладач: Кликова С.О. Київ 2015. 

10.  Інформатика 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням інтелектуального 

розвитку.  Укладач: Кликова С.О. Київ 2016. 

11.  Математика. 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Королько 

Н.І.  Київ 2015. 

12.  Математика 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням інтелектуального 

розвитку.  Укладачі: Королько Н.І., Троїцька В.В. Київ 2016. 

13.  Образотворче мистецтво 6-7 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Дмітрієва 

І.В.  Київ 2015. 

14.  Світ мистецтва 6-9 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Дмітрієва 

І.В.  Київ 2016. 

15.  Основи здоров’я 6-7 класи.  Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Гладченко 

І.В.  Київ 2015. 

16.  Основи здоров’я 8-10 класи.  Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Гладченко 

І.В.  Київ 2016. 

17.  Географія 5-9 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Одинченко 

Л.К.  Київ 2015. 

18.  Історія України 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач: Косенко 

Ю.М.  Київ 2015. 

19.  Основи правознавства 10 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням інтелектуального 

розвитку.  Укладач: Косенко Ю.М. Київ 2016. 

20.  Природознавство 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладачі: Бленч 

Г.О., Трикоз С.В. Київ 2015. 

21.  Природознавство 8-9 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку.  Укладачі: Бленч Г.О., Трикоз С.В. Київ 2016. 

22.  Фізика і хімія у побуті 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладачі:  

Татьянчикова І.В., Співак Л.А. Київ 2015. 
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23.  Фізика і хімія у побуті 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку.  Укладачі:  Татьянчикова І.В., Співак Л.А. Київ 2016 

24.  Трудове навчання 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач:  

Чеботарьова О.В. Автори: 

Квітникарство Чеботарьова О.В.  

Швейна справа; Варіативні модулі (декоративно-ужиткове мистецтво):  Остапенко Л.І.,  

Алєксєєва С.І.,  Карнаухова Л.О. 

 Київ 2015 

25.  Трудове навчання: професійно-трудове самовизначення «Крок до мети» (варіативний 

модуль) 10 клас. Автор: Малодід А.Б. Київ 2016 

26.  Трудове навчання: квітникарство 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням 

інтелектуального розвитку. Укладачі: Павлюченко О.М.. Гаврись С.В. Київ 2016. 

27.  Трудове навчання: столярна справа 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням 

інтелектуального розвитку. Укладачі: Павлюченко О.М.. Гаврись С.В. Київ 2016. 

28.  Трудове навчання: штукатурно-малярна справа 4-10 класи. Навчальні програми для 5-9 

(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням 

інтелектуального розвитку. Автор: Кормілець Г.К. Київ 2016. 

29.  Українська література 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач:  Висоцька 

А.М. Київ 2015 

30.  Українська література 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням інтелектуального 

розвитку.  Укладачі: Остапенко Л.І., Чиркіна М.О.,  Висоцька А.М. Київ 2016. 

31.  Українська мова 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач:  Висоцька 

А.М. Київ 2015 

32.  Українська мова 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням інтелектуального 

розвитку.  Укладачі: Остапенко Л.І.,  Висоцька А.М. Київ 2016. 

33.  Фізична культура 6-7 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.  Укладач:  Бобренко 

І.В. Київ 2015. 

34.  Фізична культура 8-10 класи. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку.  Укладач:  Бобренко І.В. Київ 2016. 

35.  Музичне мистецтво 8 клас. Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушенням інтелектуального 

розвитку.  Укладачі: Левченко Л.Й., Іванців А.Я., Тіщенко Н.Ф. Київ 2016. 

 

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами 

 
№ п/п Назва навчальної програми 

1.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» 

(варіативний модуль «Подорож у життя») для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (Міненко А. В., Грикун 

А. С.) 



64 

 

2.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для учнів 5-10 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів з помірними інтелектуальними 

порушеннями (Хайдарова О. С., Блеч Г. 0.) 

3.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 

класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними 

порушеннями (Бобренко І. В.) 

4.  Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 5-10 

класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними 

порушеннями (Остапенко Л. І., Тарновська Л. І.) 
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Пояснювальна записка 

 

 

 Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  згідно статуту -  це навчальний заклад  І – ІІ ступенів.  

  Кількість класів у 2019/2020 навчальному році.: 1 – 4  кл. – 9;  5 – 9  кл. – 9; 10 кл. – 1. 

Кількість учнів у  2019/2019 навчальному році:   1 – 4  кл. – 91 учнів ; 5 – 9  кл. – 93 учня ; 10 

кл. – 9 учнів. 

 Навчальний план розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»,ПостановиКабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про   затвердження  Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», Концепції Нової 

української школи, стратегії Національної доктрини розвитку освіти України, положень 

Концепції загальної середньої освіти, Державної національної програми "Освіта України XXI 

століття", Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення строку навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку» від 23 квітня 2003  № 585 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.01.2016 № 753), Положення про спеціальну  школу та Положення 

про навчально-реабілітаційний центр, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.03.2019 № 221,  за Типовими освітніми програмами, затвердженими: 

- наказом Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2018 року № 816 «Про 

затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів  

загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними  порушеннями»; 

- наказом Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2019 року № 917 «Про 

затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів  

загальної середньої освіти для учнів 2 класів з інтелектуальними  порушеннями»; 

- наказом Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2018 року № 814 «Про 

затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів  

загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (1,2 кл); 

- наказом Міністерства освіти і науки  України від 16.08.2018 № 917 "Про внесення змін 

у додатки до наказу Міністерства освіти і науки  України від 26.07.2018 № 814;  

- наказом Міністерства освіти і науки  України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження 

типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами»;  

- наказом Міністерства освіти і науки  України від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін 

наказу Міністерства освіти і науки  України від 12.06.2018 № 627» (7 клас ІПК);  

- наказом Міністерства освіти і науки  України від 10.06.2019 № 808 «Про внесення змін 

наказу Міністерства освіти і науки  України від 12.06.2018 № 627» 

відповідно до : 
Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження 

Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»; 

Листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9–498  «Організаційно-

методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2019/2020 навчальному 

році»; 
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Наказу  Міністерства  освіти і науки  України від 10.07.2019  № 955 «Про внесення змін 

до наказу Міністерства  освіти і науки  України від 12.01.2016 № 8 «Про  затвердження   

Положення  про  індивідуальну  форму  навчання в  загальноосвітніх навчальних  закладах»; 

Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 "Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, 

утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних 

центрів».  

 

Структура навчального року 

 

Режим роботи закладу п’ятиденний, заняття проводяться в одну зміну, тривалість 

уроків: 

 у підготовчих – перших класах    –   35 хвилин; 

 у других – четвертих  класах        –   40  хвилин; 

 у п’ятих – десятих  класах             –   45  хвилин. 

Тривалість перерв – 15 хвилин, великої перерви – 30 хвилин. 

    Відповідно до статті 16 Закону України  «Про загальну середню освіту» 2019/2020 

навчальний рік  розпочинається  святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня. 

    Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр    –  з   2 вересня   по  24 грудня 

ІІ семестр  –   з   13 січня     по  29 травня 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

 

Осінні     –   з 28 жовтня по 03 листопада 

Зимові    –   з 26 грудня по 12 січня 

Весняні   –  з 23 березня по 29 березня 

Навчання та виховання учнів  здійснюється українською мовою.  

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з 

відповідними органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року 

та графік учнівських канікул. 

 Зарахування  дітей до школи-інтернату здійснюється  відповідно до Порядку 

зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної  

середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831. А важливою передумовою 

для цього є визначення готовності та здатності  дитини працювати за навчальним 

навантаженням спеціальної школи. 

 Під час освітнього, корекційно–розвиткового  процесу учителі, вихователі несуть 

персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей, створюють сприятливі умови 

відпочинку та змістовного дозвілля учнів на перервах, в позакласний час. 

Планування навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи 

здійснюється вчителем відповідно до кількості годин, відведених на навчальний предмет. 

Педагоги самостійно розподіляють програмний матеріал відповідно до годин, передбачених 

навчальними планами для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.  З метою 

реалізації особистісно орієнтованої моделі навчання при складанні календарно – тематичного  

плану враховуються інтелектуальні особливості учнів класу, темп їх роботи та засвоєння 

навчального матеріалу, творчо використовуються чинні навчальні програми та підручники. 

 Вибір програмно-навчального забезпечення здійснюється вчителем відповідно до 

програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з 

особливими потребами у 2019/2020 навчальному році. 

Освітній процес у школі спрямовується на максимально  можливий  розвиток 

ефективності корекційно – розвиткового  впливу. 



68 

 

 

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів спеціальної школи: 

 

Учні 9-го, 10 класів школи – інтернату  звільняються від державної  підсумкової 

атестації відповідно до ІV розділу Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.01.2018 № 1369 «Про 

затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації».  Атестація у випускному 

класі здійснюється на основі річного оцінювання.   

Використання годин інваріантної частини 

Враховуючи специфіку контингенту дітей, їх фізичний стан і особливості протікання 

психічних процесів, години, виділені на корекційно – розвиткові  заняття, використовуються в 

першу і другу половину дня. 

 

 

Порядок вивчення окремих предметів 

 

Трудове і професійне навчання 

 Для занять з трудового і професійного навчання у 4 – 10  класах, при наявності  більше 

7 учнів у класі, учні класу поділяються на дві групи  (Лист Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації від 19.11.2018 № 02.1-16/1365 «Про поділ класів на групи, 

що забезпечуються освітньою субвенцією у 2019 році»). 

Кількість годин трудового навчання у 4 класах визначається Типовим  навчальним 

планом, затвердженим Міністерством освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 693 

«Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»,  у 5 – 10 х класах Типовим  

навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки  України від 

12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». 

Фізичне виховання здійснюється на уроках фізичної культури, ритміки, заняттях з 

лікувальної фізкультури, під час ранкової гігієнічної гімнастики, фізпауз, фізхвилинок на 

підставі рекомендацій та висновків медичних працівників та під наглядом лікаря. 

 Заняття можуть проводити вчителі, які мають відповідну фахову освіту, а в початкових 

класах – вчителі  початкових класів, при наявності відповідної підготовки.  

Корекційно-розвиткова робота в закладі направлена на вирішення специфічних 

завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, впровадженням 

особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним та 

диференційованим підходом і реалізується через навчальні предмети та курси: 

для дітей з інтелектуальними порушеннями: «Лікувальна фізкультура», «Ритміка», 

«Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення». 

для дітей із затримкою психічного розвитку: 

«Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка». 

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями із 

затримкою психічного розвитку проводяться індивідуальні і групові заняття з корекції  

розвитку, які проводять вчителі – дефектологи та психолог  в другу половину дня за 

розкладом. 

Спеціальні корекційні заняття з ЛФК проводяться вчителем ЛФК за спеціально 

розробленими індивідуальними комплексами з урахуванням форм і ступеня важкості 

захворювання дітей, відповідно до рекомендацій лікарів в другу  половину дня, 

регламентуються розкладом. Для занять з ЛФК комплектуються групи згідно медичних 

показників учнів та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128. 
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Спеціальні корекційні заняття з соціально-побутового орієнтування проводяться в 

першу половину дня, регламентуються розкладом уроків, проводяться без поділу класу на 

групи. 

Розвиток мовлення. Заняття  проводяться групами та індивідуально, регламентуються 

окремим  розкладом у другу половину дня. Групи (2–4 учні) комплектуються з урахуванням 

однорідності мовленнєвих порушень учнів. З учнями, які мають важкі порушення  мови, 

проводяться індивідуальні заняття. Тривалість групових занять – 45 хвилин. Індивідуальних –  

20 – 25   хвилин. При потребі з учнями першого класу проводяться фронтальні заняття. 

 

Використання годин варіативної частини 

 

  Години варіативної частини використовуються відповідно до можливостей навчальної 

бази, рекомендацій медичної служби, кадрового забезпечення та з урахуванням  пізнавальних  

можливостей дітей з затримкою психічного розвитку та дітей з  інтелектуальними 

порушеннями. 

Відповідно до рішення педагогічної ради школи-інтернату від 30.08.2019 протокол  № 1 

визначений такий розподіл годин варіативної частини навчального плану:   

Перший напрямок. З метою ліквідації мовленнєвих порушень, збагачення словникового 

запасу учнів та розвитку їх комунікативних навичок, враховуючи  побажання батьків, фахову 

підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів збільшується кількість годин на 

індивідуальні та групові  логопедичні заняття (вчителем – логопедом)  : 

для учнів із затримкою психічного розвитку:  

 3 – а, 4 – а  класів – по 1 годині.  

для дітей з інтелектуальними порушеннями :  

1 – а , 1 – б класів – введено по  2 години; 

2 – а, 2 – б, 2 – в   класів – введено по  1 годині; 

Другий напрямок.  Відповідно до потреб психофізичного розвитку вихованців, з метою 

підвищення ефективності корекційно-реабілітаційного, освітнього процесу, 

ознайомлення з основами комп’ютерної грамотності, формування у учнів необхідних 

життєвих компетентностей, соціальної адаптації дітей з особливими потребами  введено по 1 

годині у 2 – а, 2 – б, 2 – в  класах  на опанування тематики факультативу  «Основи 

комп’ютерної грамотності». Заняття проводяться у другу  половину дня; 

на вивчення  курсу  «Сходинки до інформатики»: 

3 – б клас  –  1  година; 

4 – б клас –   1  година 

      Заняття проводяться в першу половину дня, регламентуються розкладом уроків. 

Третій напрямок. З метою ліквідації прогалин у знаннях учнів, формування мовленнєвих 

умінь та навичок введено години на індивідуальні  і групові заняття: 

 з української мови: 

по 1 годині  у 5 – а, 6 – а, 7 – б, 8 – б, 9 – б, 10 – а класах (діти з інтелектуальними 

порушеннями); 

 2 години у 8– а класі (діти з затримкою психічного розвитку); 

по  0,5 години у 7 – а , 9 – а  класах (діти з затримкою психічного розвитку). 

Четвертий напрямок. Для збільшення годин на навчальні предмети у 6-б класі (діти з 

інтелектуальними порушеннями помірного ступеня) години варіативної складової 

розподіляються: 

 на вивчення навчальних предметів: 

 «Читання та письмо»  вводиться 2 години. 

«Елементарні математичні уявлення» вводиться 1  година.  

Заняття проводяться в першу половину дня, регламентуються розкладом уроків. 

  Збільшується кількість годин на індивідуальні та групові корекційно-розвиткові 

заняття: 

«Психомоторний та сенсорний розвиток» вводиться 1  година; 
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«Логопедичні заняття» - 2 години. 

Заняття проводяться у другу  половину дня. 

Години варіативної складової використовуються для тих учнів, яким необхідна 

допомога вчителя для кращого засвоєння програмового матеріалу з окремих навчальних 

предметів. Заняття проводяться у найменш навантажені дні з обов’язковою перервою після 

основних уроків. Облік додаткових годин, відведених на індивідуальні та групові заняття, 

здійснюються на окремих сторінках класного журналу. Тематику занять визначає вчитель, 

виходячи з необхідності відпрацювання певного програмового матеріалу.  Оцінювання 

навчальних досягнень учнів не проводиться. Проведення індивідуальних та групових занять 

відбувається за окремим графіком, складеним з урахуванням щоденного навантаження учнів 

кожного класу. 
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Таблиця 1 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план  початкової школи  

для спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями  

  

(В основі таблиця 11 до Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

                               наказ   МОН  України від 26.07.2018 № 814) 

 

Освітні галузі Навчальні  

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 2-В Разом 

Мовно-літературна Українська мова та 

літературне читання 
7 7 7 

7 7 
   35 

Математична Математика 4 4 4 4 4 20 

Природнича 

 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

 

Громадянська  

та історична 

Я досліджую світ 3 3 4 4 4 18 

      

Технологічна Трудове навчання 2 2 2 2 2 10 

Мистецька 

Образотворче 

мистецтво 

Музичне мистецтво 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 1 5 

Фізкультурна  Фізична культура  3 3 3 3 3 15 

Усього 21 21 22 22 22 108 

Корекційно – розвиткова 

робота 

 

Розвиток мовлення  4 4 4 4 4 20 

Лікувальна фізкультура 
(Ритміка) 

2 2 2 2 2 10 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 2 10 

Додатковий час  на предмети, факультативи, 

індивідуальні  та групові заняття 

Логопедичні заняття 

Основи комп’ютерної грамотності 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

    1 

 

 

1 

    1 

 

 

1 

    1 

 

 

7 

    3 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на  учня 
20 20 21 21 21 103 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування поділу 

31 31 32 32 32    158 
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Таблиця 2 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план спеціальних закладів(класів) 

загальної середньої освіти з  навчанням українською мовою 

для дітей із затримкою психічного розвитку 

  

(В основі таблиця 10 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 25.06.2018 № 693) 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на  

тиждень 

у класах 

3 А 4 А Разом 

Мови і література  Українська мова 5,5 5,5 11 

Англійська мова 1,5 1,5 3 

Математика Математика 4 4 8 

Природознавство Природознавство  2 2 4 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура     

Фізична культура  2 2 4 

Основи здоров’я 1 1 2 

Технології Трудове навчання 1 1 2 

Сходинки до інформатики 1 1 2 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 2 

Образотворче мистецтво 1 1 2 

Разом  21 21 42 

Корекційно – 

розвиткові заняття 

 

Корекція розвитку 3 3 6 

Ритміка  2 2 4 

Розвиток мовлення 5 5 10 

   Додатковий час  на предмети, факультативи, 

індивідуальні  та групові заняття 

Логопедичні заняття 

1 1 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження (без 

корекційно – розвиткових занять) 

22 22 44 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи). 

32 32 

 

62 

 

класів на групи) 
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Таблиця 3 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план 

спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями 

  

(В основі таблиця 14 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 25.06.2018 № 693) 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на  

тиждень 

у класах 

3 Б 4 Б Разом 

Мови і література  Українська мова 7 7 14 

Математика Математика 4 4 8 

Природознавство Природознавство  2 2 4 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура     

Фізична культура  2 2 4 

Основи здоров’я 1 1 2 

Технології Трудове навчання 2 2 4 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 2 

Образотворче мистецтво 1 1 2 

Разом  21 21 42 

Корекційно – розвиткові 

заняття 

 

Розвиток мовлення  4 4 8 

Ритміка  1 1 2 

Лікувальна фізкультура 1 1 2 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 4 

   Додаткові години  на предмети інваріантної складової, 

курси за вибором, індивідуальні та групові заняття                                            

«Сходинки до інформатики» 

1 1 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 

(без корекційно – розвиткових занять) 
22 22 44 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи). 

30 30 

 

60 
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                                                                                                                                      Таблиця 4 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план   

 спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку  

(В основі таблиця 16 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 12.06.2018  № 627)                                                                                       

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на    

тиждень у класах 

8 – А  9 - А Разом 

1. Інваріантна складова  

Мови і літератури Українська мова 3 3 6 

Українська література 2 2 4 

Англійська  мова 2 2 4 

Зарубіжна  література 1 1 2 
Суспільствознавство Історія України  1 1 2 

Всесвітня історія 1 1 2 

Основи правознавства 0 1 1 

Математика 

 

 Математика 0 0 0 

Алгебра 2 2 4 

Геометрія 2 2 4 

Природознавство 

 

Природознавство 0 0 0 

Біологія 2 1,5 3,5 

Географія 2 2 4 

Фізика 2 3 5 

Хімія  2 2 4 

Мистецтво Музичне мистецтво 0 0 0 

Образотворче 

мистецтво 

0 0 0 

Мистецтво 1 1 2 

Технології Трудове навчання 2 2 4 

Інформатика 2 2 4 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 2 

Фізична культура 2 2 4 

Разом 30 31,5         61,5 

Корекційно- 

розвиткові 

заняття 

Розвиток мовлення 1 1 2 

Корекція розвитку 1 1 2 

Лікувальна фізкультура 

(ритміка) 

2 2 4 
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Додаткові години на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та консультації 

 

Українська мова 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

2,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня (без корекційно – 

розвиткових занять) 

32 32 62 

Всього фінансується ( без урахування 

поділу класу на групи ) 
36 36 72 

 

                                                                                                                                         Таблиця 5 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план   

 спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку 

(В основі таблиця 16 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами  

наказ   МОН  України від 12.06.2018 № 627 , зі змінами:  наказ   МОН  України від 

26.07.2018 № 815)                                                                                                    

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

7 - А Разом 

1. Інваріантна складова   

Мови і літератури Українська мова 3 3 

Українська література 2 2 

Англійська  мова 2 2 

Зарубіжна  література 1 1 
Суспільствознавство Історія України  1 1 

Всесвітня історія 1 1 

Основи правознавства 0 0 

Математика 

 

 Математика 0 0 

Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Природознавство 

 

Природознавство 0 0 

Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика 2 2 

Хімія  1,5 1,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Мистецтво 0 0 

Технології Трудове навчання 2 2 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 

Фізична культура 2 2 

Разом 29,5 29,5   

Корекційно- Розвиток мовлення 1 1 
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розвиткові заняття Корекція розвитку 1 1 

Лікувальна фізкультура 

(ритміка) 

2 2 

Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 

Українська мова 

 

              0,5 

 

 

0,5 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня (без корекційно – розвиткових занять) 

30 30 

Всього фінансується ( без урахування поділу класу 

на групи ) 
34 34 

                                                                                                                                           Таблиця 6 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план   

 спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями  

  

(В основі таблиця 18 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 12.06.2018 № 627) 

 
Освітні галузі Навчальні предмети  

Кількість годин на тиждень у класах 
 

  5 – А  6 – А 7 – Б 8 – Б  9 - Б 10 - А разом 

Мови і літератури Українська мова 3 3 3 3 2 2 16 

Українська література 2 2 2 2 2 2 12 
Суспільствознавство Історія України  0 0 2 2 2 0 6 

Я у Світі 1 0 0      0 0 0 1 

Основи правознавства 0 0 0 0 0 1 1 

Математика  Математика 4 5 4 4 4 4 25 

Природознавство 

 

Природознавство 1 1 1 2 2 0 7 

Географія 0 2 1 2 2 0 7 

Фізика і хімія у побуті 0 0 2 2 2 1 7 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 0 0 4 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 0 0 4 

Технології Трудове навчання 7 8 8 8 11 18 60 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 6 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 1 1 1 0 5 

Фізична культура 

 

2 2 2 2 2 2 12 

Разом 24 27 29 31 31 31 173 

Корекційно- 

розвиткові 

заняття 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 2 2 12 

Розвиток мовлення 1 1 1 1 1 1     6 

Лікувальна фізкультура 

(ритміка) 

2 2 2 2 2 2 12 
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Додаткові години на навчальні предмети , 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

Українська мова 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

    1 

 

 

 

    6 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня (без корекційно – 

розвиткових занять) 

25 28 30 32 32 32 179 

Всього фінансується ( без урахування 

поділу класу на групи ) 
30 33 35 37 37 37 209 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                      Таблиця 7 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план   

 спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  навчанням українською мовою для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

помірного та тяжкого ступенів  

  

(В основі таблиця 19.1 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 12.06.2018  № 627,  

               зі змінами (наказ   МОН  України від 10.06.2019  № 808 )) 

  
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

 
 

  6 – Б  разом 

Мови і літератури Читання та письмо 3+2 5 

Суспільствознавство Я у Світі 1 1 

Соціально-побутове 

орієнтування 

5 5 

Математика  Елементарні математичні 

уявлення 

2+1 3 

Природознавство 

 

Природознавство 1 1 

Мистецтво Мистецтво 2 2 

Технології Предметно-практичне 

навчання 

5 5 

Основи інформатики 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Адаптивна фізична 

культура 

2 2 

Разом 22 25 

Корекційно- 

розвиткові 

заняття 

Психомоторний та сенсорний 

розвиток 

2+1 3 

Альтернативна комунікація 1                1 

Ритміка  1 1 

Логопедичні заняття 1+2 3 



78 

 

Додаткові години на навчальні предмети , 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

 

 

 

6 

 

 

 

              0 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

учня (без корекційно – розвиткових занять) 

28 28 

Всього фінансується ( без урахування поділу 

класу на групи ) 
33 33 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

                                                                                                                   Таблиця 8 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план  початкової школи  

для спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями 

легкого ступеня, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти  

(педагогічний патронаж)    

(В основі таблиця 11 до Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

                               наказ   МОН  України від 26.07.2018 № 814) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні галузі Навчальні  

предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

1-А 

Мовно-літературна Українська мова та 

літературне читання 
3 

Математична Математика 2 

Природнича 

 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

 

Громадянська  

та історична 

Я досліджую світ 1 

 

Технологічна Трудове навчання 1 

Мистецька 

Образотворче 

мистецтво 

Музичне мистецтво 

0,5 

0,5 

Фізкультурна  Фізична культура  0 

Усього 8 

Корекційно – розвиткова 

робота 

 

Розвиток мовлення  0,5 

Лікувальна фізкультура 
(Ритміка) 

0,5 

Соціально-побутове 

орієнтування 

1 

Всього фінансується: 10 
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                                                                                                                                Таблиця 9 

 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план  початкової школи  

для спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступеня, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти  

(педагогічний патронаж)      

(В основі таблиця 16 до Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для учнів з інтелектуальними порушеннями наказ   МОН  

України від 26.07.2018  № 814, зі змінами (наказ від 16.08.2018 № 917)) 

 

    Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

1  клас 2  клас 3 клас 

Мовно-літературна Формування навичок 

читання та письма 

2 2 2 

Математична  Формування 

елементарних 

математичних уявлень 

1 1 1 

Природнича  

 

Соціальна і 

здоров'язбережувальн

а  

 

Громадянська та 

історична 

Я досліджую світ 

Соціально – побутове 

орієнтування 

 

2 2 2 

Технологічна  Предметно-практична 

діяльність 

1 1 1 

Інформатична  

Мистецька Розвиток художньо-

естетичних навичок 

0,5 0,5 0,5 

Фізкультурна  Адаптивна фізична 

культура 

0,5 0,5 0,5 

Усього:   7 7 7 
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Корекційно –  

розвиткова робота 

Психомоторний та 

сенсорний розвиток 

1 1 1 

Логопедичні заняття 1 1 1 

Ритміка 0,5 0,5 0,5 

Альтернативна 

комунікація 

0,5 0,5 0,5 

Всього фінансується: 10 10 10 

 

 

                                                                                                                                    Таблиця 10 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план спеціальних закладів(класів) 

загальної середньої освіти з  навчанням українською мовою 

для дітей із затримкою психічного розвитку, які навчаються  

за індивідуальною формою здобуття освіти  

(педагогічний патронаж)    

(В основі таблиця 10 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 25.06.2018 № 693) 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

у класах 

3 клас 

Мови і література  Українська мова 2,5 

Англійська мова 0,5 

Математика Математика 2 

Природознавство Природознавство  0,5 

Суспільствознавство Я у світі - 

Здоров’я і фізична 

культура     

Фізична культура  0,5 

Основи здоров’я 0,5 

Технології Трудове навчання 0,5 

Сходинки до інформатики 0,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 

Образотворче мистецтво 0,5 

Усього:  8,5 

Корекційно – розвиткові 

заняття 

 

Корекція розвитку 1 

Ритміка  0 

Розвиток мовлення 0,5 
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 Всього фінансується:   10 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                                                                      Таблиця 11 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план 

спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями  

легкого ступеня, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти  

(педагогічний патронаж)   

(В основі таблиця 14 до  Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 25.06.2018  № 693) 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень 

у класах 

3 клас 4 клас 

Мови і література 

  

Українська мова 2,5 2,5 

Математика 

 

Математика 1,5 1,5 

Природознавство 

 

Природознавство  1 1 

Суспільствознавство 

 

Я у світі 0,5 0,5 

Здоров’я і фізична культура     Фізична культура  0,5 0,5 

Основи здоров’я 

 

0,5 0,5 

Технології 

 

Трудове навчання 0,5 0,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 

 

0,5 0,5 

Образотворче мистецтво 

 

0,5 0,5 
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Разом:  8 8 

Корекційно – розвиткові 

заняття 

 

Розвиток мовлення  

 

0,5 0,5 

Ритміка  

 

0,5 0,5 

Лікувальна фізкультура 

 

0,5 0,5 

Соціально-побутове 

орієнтування 

0,5 0,5 

Всього фінансується: 
 

10 10 

 

 

 

                                                                                                                                      Таблиця 12 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план    

для спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  українською мовою навчання для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступеня, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти  

(педагогічний патронаж)     

(В основі таблиця 19.1 до  Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами  

      наказ   МОН  України від 12.06.2018 № 627,  зі змінами (наказ   МОН  України від  

                                                                   10.06.2019 № 808 )) 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 10 клас 

Мови  і література Читання та письмо 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство Я у Світі 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соціально – побутове 

орієнтування 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Математика  Елементарні 

математичні уявлення 

1 1 1 1 1 

Природознавство 

 

Природознавство 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 1 

Технології Предметно-практична 

діяльність 

2,5 2,5 2,5 2,5 5 

Основи інформатики 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Здоров’я і фізична 

культура 

Адаптивна  фізична 

культура 

1 1 1 1 0,5 

Усього:   

 
11,5 11,5 11,5 11,5 13,5 

Корекційно –  

розвиткові заняття 

Психомоторний та 

сенсорний розвиток  

1 1 1 1 1 

Альтернативна 

комунікація  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ритміка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Логопедичні заняття 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всього фінансується: 14 14 14 14 16 

 

 

                                                                                                                                    Таблиця 13 

 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Запорізької обласної ради  

 

Навчальний  план   

 спеціальних закладів загальної середньої освіти 

з  навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями  

легкого ступеня, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти  

(педагогічний патронаж)    

(В основі таблиця 18 до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти  ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

                     наказ   МОН  України від 12.06.2018р. № 627) 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

 

5 

 клас  

6 

клас 

7 

клас 

8 

клас  

9 

клас 

10 

клас 

Мови і літератури Українська мова 

 

2 2 2 2 1 1,5 

Українська література 

 

1 1 1 1 1 2  

Суспільствознавство Історія України  - - 1 1 1 - 

Основи правознавства - - - - - 1 

Я у Світі 0,5 - - - - - 

Математика  Математика 2 2 2 2 2 2 

Природознавство 

 

Природознавство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Географія - 1 0,5 0,5 1 - 

Фізика і хімія у побуті - - 0,5 0,5 1 0,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

Образотворче 

мистецтво 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - 
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Технології Трудове навчання 

 

3 3 2 2 3 5 

Інформатика 

 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Фізична культура 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Разом: 12 12 12 12 12 14 

Корекційно- 

розвиткові заняття 

Соціально-побутове 

орієнтування 

1 1 1 1 1 1 

Розвиток мовлення 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лікувальна 

фізкультура (ритміка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 

Всього фінансується:  14 14 14 14 14 16 

 


