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Розділ 1. Загальні положення 

 
КЗО «Магдалинівська спеціальна школа»Дніпропетровської обласної ради» 

підпорядковується департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.  

Юридична адреса: 51100, Дніпропетровська область, смт Магдалинівка, вул. Набережна, 

19, тел. 056- 91 2-18-73. 

Спеціальна школа є загальноосвітнім навчально-виховним і корекційно- відновлювальним 

закладом освіти, який задовольняє потреби дітей з порушеннями  інтелектуального розвитку у 

загальній освіті, соціальній допомозі і реабілітації. 

У школі планується функціонування 10 класів та  10 виховних груп і охоплення навчанням 

83 здобувачів освіти. 

Термін навчання в спеціальній  школі встановлено 9 років: 

 для І ступеню (початкова школа – 1-4 класи) – 4 роки; 

 для ІІ ступеню (основна школа – 5-9 класи) – 5 років. 

Перспективна кількість 1-4 класів – 4, учнів в них – 36. 

Перспективна кількість 5-9 класів – 6 класів, учнів у них – 47. 

 

Таблиця 1 

МЕРЕЖА 

Комунального закладу освіти «Магдалинівська спеціальна школа» Дніпропетровської 

обласної ради» 

2021/2022 навчальний рік 

 

Класи Кількість класів Кількість учнів 

1 1 9 

2 1 9 

3 1 8 

4 1 10 

Разом 1-4 кл. 4 36 

5-А 1 9 

5-Б (діти зі складними 

вадами  розвитку) 
1 7 

6-А 1 8 

6-Б (діти зі складними 

вадами  розвитку) 
1 7 

8 1 10 
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9 1 6 

Разом 5-9 кл. 6 47 

Разом 1-9 кл. 10 83 

 

В освітній програмі спеціальної школи визначено: 

 загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчального плану ; 

 зміст навчальних предметів; 

 перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» 

 рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 

Розділ 2. Призначення спеціальної школи та засіб його реалізації 

 

Основним засобом реалізації призначення закладу освіти є здійснення освітньої 

діяльності відповідно до типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами двох ступенів освіти: 

  початкова освіта; 

  середня освіта 

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності 

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. 

Форми організації освітньої діяльності. Основними формами організованої освітньої 

діяльності здобувачів освіти спеціальної щколи є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні 

подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку та індивідуальні заняття (уроки) для 

учнів, що знаходяться на індивідуальній формі навчання (педагогічному патронажі), 

індивідуальні та групові корекційно-розвиткові заняття; гурткова робота, організовані 

спостереження, прогулянки, художньо-продуктивна, театралізована діяльність. Зайнятість дітей 

за цими формами розподіляється протягом їх перебування в закладі, а саме: в першу половину 

дня - уроки відповідно до навчального плану школи, у другу половину дня – корекційно-

розвиткова робота та позашкільна освітня діяльність. 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. З урахуванням віку, працездатності в різний час, стану 

дитини можливі поєднання з іншими видами діяльності відповідно до завдань освітнього 

процесу.  

Основними формами організації виховного процесу є колективні справи, ігри, конкурси, 

виставки, свята, вечори, змагання. При їхній підготовці й проведенні використовуються прийоми 
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та методи актуалізації суб'єктного досвіду здобувача освіти, індивідуальної та колективної 

рефлексії процесу й результатів діяльності. В школі працюють 15 гуртків та діють виховні групи 

за творчими нахилами. 

 Важливе місце в навчальному процесі займає корекційно-розвиткова модель навчання, яка 

забезпечує школярів необхідними комплексними знаннями, уміннями та навичками. 

Провідним підходом є компетентнісний підхід, спрямований на оновлення змісту освіти, 

заснованого на формування необхідних життєвих компетентностей. 

Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на досягнення 

результатів, якими є ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключові, предметні та 

життєва. 

Життєва компетентність, як 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, набуває інтегративного значення в реалізації 

оновленого змісту освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

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.  

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.  

Вимоги до дітей з інтелектуальними порушеннями, які 

 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). 

Програмові компетенції для дітей з помірним ступенем інтелектуального порушення 

виокремлено під спеціальним позначенням - .⃰ Зміст навчання добирається індивідуально, у 

відповідності до пізнавальних можливостей. 

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

«Предметно-орієнтовані компетентності» ознайомлює з переліком знань і вмінь, якими мають 

оволодіти учні в процесі навчання. У колонці «Орієнтовний зміст навчального матеріалу» 

подано зміст навчального матеріалу. Матеріали колонки «Життєва компетентність» 

інформують щодо результатів сформованості в учнів пізнавальних та соціально-адаптивних 

здібностей у відповідності до мети та змістового наповнення галузі. 

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. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.  

 

Розділ 3. Опис "моделі" випускника початкової  школи 

 

Випускник початкової школи – здобувач освіти, який володіє основними ключовими 

компетентностями учнів початкової школи: 

- 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; 
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- 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; 

- інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому 

середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою 

компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну 

діяльність, відчувати себе частиною спільноти; 

- 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, 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. 

 
Розділ 4. Опис "моделі" випускника базової школи 

  

 Випускник початкової школи – здобувач освіти, який володіє основними ключовими 

компетентностями учнів початкової школи: 

          - Спілкування державною мовою (і рідною - у разі відмінності,за допомогою 

альтернативних засобів спілкування, що передбачає (самостійно або за допомогою) ставити 

запитання    та    розпізнавати    проблему;    робити висновки на основі інформації, поданої в 

різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати та 

перетворювати тексти задач 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. Навчальні       ресурси:       означення       понять, формулювання   властивостей,   

доведення   правил, теорем. 

- 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 та 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 
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ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному 

суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, 

успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язання математичних задач, 

зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації. 

- Основні компетентності  у природничих науках і технологіях. Уміння: (самостійно або 

за допомогою) розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати 

природні явища та процеси; користуватися технологічними пристроями. Ставлення: 

усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки та технологій, 

усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: 

складання схем та таблиць, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу. 

- Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння: (самостійно та за допомогою) 

структурувати дані; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;  Ставлення: 

осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв'язання задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

- 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. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії. 

- 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 особистий успіх; 

позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання 

підприємницького змісту (оптимізаційні задачі). 

- 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. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту. 

- Обізнаність і самовираження у сфері культури . Уміння: (самостійно та за допомогою) 

висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, (в тому числі за допомогою 

альтернативних засобів спілкування) національні та культурні особливості співрозмовників та 

дотримуючись етики спілкування та 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. Навчальні ресурси: 

математичні моделі в різних видах мистецтва. 

- Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння: (самостійно та за допомогою) 

аналізувати та оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень. Ставлення: усвідомлення 

взаємозв'язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне, бережливе 
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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. Навчальні ресурси: навчальні проекти, 

завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню 

цінності здорового способу життя. 

 

Розділ 5.  Цілі та задачі освітнього процесу спеціальної школи 

 
Метою початкової та базової 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 забезпечують їхню 

готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання в основній ланці 

школи. 

Головним завданням освітнього процесу в спеціальній школі є:  

 забезпечення реалізації права громадян на спеціальну освіту; 

 виховання громадянина України; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і 

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

дії; 

 виконання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 

 формування і розвиток соціально адаптованої особистості з усвідомленою позицією; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої 

цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів; 

 створення спеціальних умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

 створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення 

здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку коригування вад розвитку і 

формування мовлення учнів. 

   формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов з урахуванням 

індивідуальної програми розвитку шляхом спеціально організованого освітнього процесу в 

комплексі з корекційно-розвитковою роботою; 

 активне впровадження  співпраці, співдружності, що передбачає повагу до особистості 

школярів, захищеність їх від образ, катувань, та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, гуманізація відносин у системі «Керівник – 

педагоги – батьки- здобувачі освіти». 

 

 

Розділ 6. Навчальний план та його обгрунтування 

 

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 1-4-х класів та його 

детальний розподіл на тиждень окреслено у навчальному плані (додаток 1). 

Типова освітня програма, за якою була розроблена освітня програма закладу та використані 

відповідні додатки навчального плану подана у Таблиці 2.  

Освітня програма для учнів 2-го, 3-го та 4-го класів з порушеннями інтелектуального 

розвитку є логічним продовженням вивчення навчальних предметів та інтегрованих курсів, що 

вивчалися в попередніх класах. 
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Таблиця 2 
№
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о
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о
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Класи Примітка Варіант Типових освітніх програм, затверджених 

Міністерством освіти і науки України 

 

1 

1- 4 

класи 

інтелектуальні 

порушення 

легкого 

ступеню 

Додаток №11 до Типовоі освітньої програми початкової 

освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.07.2018 № 814. 

 

2 5-9 класи 

 

інтелектуальні 

порушення 

легкого 

ступеню 

Додаток 18 до Типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей 

з особливими освітніми потребами (Наказ МОН 

України від 12.06.18 № 627) 

3 5-6 класи інтелектуальні 

порушення 

помірного 

ступеню 

Додаток 19.1 до Типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 

(Наказ МОН України від 10.06.2019 № 808) 

 

Освітні галузі та зміст програми використовується для учнів з інтелектуальними 

порушеннями легкого ступеня. При цьому зміст навчання для учнів з аутичними порушеннями тяжкого 

ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня викладено під зірочкою. 

Використаний навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Державний стандарт базової 

та повної загальної середньої освіти складається з шести освітніх галузей «Мовно-

літературатурної», «Математичної», «Природничої, Соціальної і Здоров'язбережувальної, 

Громадянської та Історичної», «Мистецької», «Технологічної», «Фізкультурної». 

 

У початковій школі : 

 

Освітня галузь «Мовно-літературатурна» з урахуванням вікових особливостей учнів 

реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українське літературне читання». 

Освітня галузь «Математична» реалізується через навчальний предмет «Математика». 

Освітня галузь «Природнича, Соціальна і здоров'язбережувальна, Громадянська та 

Історична» реалізується через інтегрований навчальний предмет «Я досліджую світ» . 

Освітня галузь «Мистецька» реалізується через навчальні предмети «Образотворче 

мистецтво» і «Музичне мистецтво». 

Освітня галузь «Технологічна» реалізується через навчальний предмет «Трудове 

навчання».  

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується навчальним предметом «Фізична культура», 

крім того, фізичне виховання здійснюється на корекційно-розвиткових заняттях з ритміки та 

лікувальної фізкультури, в позаурочний час та під час ранкової гігієнічної гімнастики з 

урахуванням стану здоровя дітей під наглядом медичних працівників школи.  
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Збереження здоров'я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предмету «Фізична культура», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів. 

Години з фізичної культури в 1-4х класах не входять до гранично допустимого 

навантаження на учня. 

Корекційно-розвиткові заняття. Навчальний план обов'язково включає години 

корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку 

здобувачів освіти і реалізується через курси: «Соціально-побутове орієнтування», «Лікувальна 

фізкультура», «Ритміка», «Розвиток мовлення». Корекційно-розвиткові заняття проводяться в другу 

половину дня і мають окремий розклад. 

Години з корекційно-розвиткових занять в 1-4-х класах не входять до гранично 

допустимого навантаження на учня. 

Корекційно-розвиткові заняття з соціально-побутового орієнтування, лікувальної 

фізкультури, ритміки, розвитку мовлення проводяться без поділу класу на групи. Згідно рішення 

педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2021р. №1) корекційно – розвиткові заняття не 

оцінюються. Облік занять здійснюється на сторінках класного журналу. 

Корекційно-розвиткові логопедичні заняття проводяться в групах та індивідуально. 

Згідно рішення педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2021р. №1) групи комплектуються 

з урахуванням однорідності мовних та інтелектуальних вад. Тривалість групових занять 35-40 

хвилин, індивідуальних – 15 - 20 хвилин. Облік логопедичних занять здійснюється в окремому 

журналі, логопедичні заняття не оцінюються. 

Додаткові години на освітні галузі, враховуючи психофізичні особливості розумово 

відсталих дітей, наявність технічної бази школи та педагогічних кадрів, наступність у вивченні 

дисциплін, бажання батьків та рішення педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2021р. №1) 

використовуються на предмети інваріативної складової. 

У випадках, коли здобувачі освіти мають ускладнені вади психофізичного розвитку, 

дисграфію, дислексію, акалькулію, дискалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих 

предметів, педагогічна рада школи за поданням психолого-педагогічного консиліуму приймає 

рішення про переведення таких дітей на навчання за індивідуальними навчальними програмами.

 Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та освітньої програми закладу освіти, 

розглядаються педагогічною радою і затверджуються директором школи. Навчальні досягнення 

таких здобувачів освіти оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальною 

навчальною програмою.  

З метою формування читацької компетентності та  елементарних знань з мови і правопису, 

забезпечення початкового рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і 

можливостей учнів початкових класів у варіативній частині робочого навчального плану (з 

додаткових годин) у 1-4 класах виділено години для збільшення годин вивчення предметів 

інваріантної складової, а саме по 1 годині для вивчення предмету «Літературне читання». 

З метою розвитку  критичного, логічного, творчого мислення, формування пошуково-

дослідницьких умінь, розвитку спостережливості, творчої уяви, допитливості та формування 

позитивної пізнавальної мотивації навчання у 3 та 4 класах для дітей з інтелектуальними 

порушеннями легкого ступеню у варіативній частині робочого навчального плану (з додаткових 

годин) виділено по1 годині для вивчення предметів інваріантної складової, а саме інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ».  

 З метою розвитку художньо – творчих здібностей учнів, уяви, фантазії у 1-4 класах для 

дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеню у варіативній частині робочого 

навчального плану (з додаткових годин) виділено по 1 годині для вивчення предметів 

інваріантної складової, а саме «Образотворчого мистецтва». 

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 5-9 - х класів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеню та його детальний розподіл на тиждень 

окреслено у навчальному плані (додаток 2). 
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Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 5-6 - х класів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями помірного ступеню та його детальний розподіл на тиждень 

окреслено у навчальному плані (додаток 3). 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично 

допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний плани передбачають реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. 

Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, 

якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за 

вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття, 

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається з семи 

освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров'я і фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів 

реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література». 

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальний предмет «Математика». 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети 

«Природознавство»  в 6 – 9-му класах, «Географія» в 6 – 9-му класах та «Фізика і хімія у побуті» 

в 7 – 9-му класах. 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Історія 

України» в 7 – 9-му класах. 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети «Образотворче 

мистецтво»  і «Музичне мистецтво» в 5 – 8-му класах. 

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання» 

та «Інформатика» в 5 – 9-х класах. Навчання групи учнів 6 класу з трудового навчання 

здійснюється за авторською програмою (укладач Гаврюш В.О.) - «Декоративно ужиткове 

мистецтво» (наказ МОН України від 24.06.2014 р. № 750). Навчання учнів 5, 8 та 9 класів 

організовується з урахуванням інтересів та психофізичних можливостей вихованців, місцевих 

умов, потреб у робітничих кадрах, можливостей працевлаштування випускників, продовження їх 

навчання в спеціальних групах професійно-технічних закладів.  

Для занять з трудового навчання в 5 – 9-х класах учні класу на групи не діляться. 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами 

«Основи здоров’я» та «Фізична культура», крім того, фізичне виховання здійснюється на 

корекційно – розвиткових заняттях з лікувальної фізкультури, в позаурочний час та під час 

ранкової гігієнічної гімнастики з урахуванням стану здоровя дітей під наглядом лікарів школи.  

Збереження здоров'я дітей належить до одного з головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в 

рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх 

предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Навчальний план обов'язково включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких 

зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через 

курси: «Соціально-побутове орієнтування», «Лікувальна фізкультура (Ритміка)», «Розвиток мовлення»; 

Корекційно – розвиткові заняття з соціально-побутового орієнтування, лікувальної 

фізкультури (ритміка), розвитку мовлення проводяться без поділу класу на групи, в другу 

половину дня. Згідно рішення педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2021р. №1) в  5 – 9-

му класах заняття з соціально-побутового орієнтування та лікувальної фізкультури (ритміки), 

розвитку мовлення не оцінюються. Облік занять здійснюється на сторінках класного журналу, 

за наявності вільних сторінок, або в окремому журналі. Тривалість групових становить 40 

хвилин.  

 

Корекційно – розвиткові логопедичні заняття проводяться в групах та індивідуально. 

Згідно рішення педагогічної ради школи (протокол від 31.08.2021р. №1) групи комплектуються 

з урахуванням однорідності мовних та інтелектуальних вад. З учнями, які мають важкі 
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порушення мови та виражену інтелектуальну недостатність проводяться індивідуальні заняття. 

Тривалість групових занять до 40 хвилин, індивідуальних – 15 - 20 хвилин. Облік логопедичних 

занять здійснюється в окремому журналі, логопедичні заняття не оцінюються. 

 Додаткові години на освітні галузі, враховуючи психофізичні особливості дітей з вадами 

інтелектуального розвитку, наявність технічної бази школи та педагогічних кадрів, наступність 

у вивченні дисциплін, бажання батьків та рішення педагогічної ради школи (протокол від 

31.08.2021р. №1), використовуються на збільшення годин інваріантної складової навчального 

плану. А саме: 

З метою формування трудових навичок та соціалізації учнів у  5-А, та 9 класах для дітей з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеню у варіативній частині робочого навчального 

плану (з додаткових годин) виділено по 1 годині для вивчення предмету «Трудове навчання». 

З метою навчання учнів комп’ютерним технологіям для корекціїпорушень та загального 

розвитку, соціалізації учнів, їх адаптації до сучасного життя у 8 класі для дітей з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеню у варіативній частині робочого навчального 

плану (з додаткових годин) виділено 1 годину для вивчення предмету «Інформатика». 

З метою розвитку  критичного, логічного, творчого мислення, формування пошуково-

дослідницьких умінь, розвитку спостережливості, творчої уяви, допитливості та формування 

позитивної пізнавальної мотивації навчання у 6-А класі для дітей з інтелектуальними 

порушеннями легкого ступеню у варіативній частині робочого навчального плану (з додаткових 

годин) виділено 1 годину для вивчення предмету «Природознавство».  

Навчання дітей з помірними інтелектуальними порушеннями здійснюється за спеціальними 

навчальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. Допускається адаптація змісту 

освіти до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється у зменшенні обсягу матеріалу, його 

спрощенні за характером та структурою. 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №151/14842 (зі 

змінами), учні спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей 

звільняються від атестації. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється 

за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями 

інтелектуального розвитку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, відповідно 

до рішення комісії із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 9.10.2019 року). 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється 

за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями 

інтелектуального розвитку, схвалених для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України (Лист ДНУ «ІМЗО»№№22.1/12-Г-623 від 22.07.2020р.).  

 Моніторинг якості освіти забезпечуються внутрішніми інструментами контролю і 

проводиться протягом року з обов’язковим зрізом знань не менше двох разів на рік.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями помірного 

ступеня здійснюється за допомогою різних методів, вибір яких зумовлюється особливостями 

змісту навчального матеріалу, індивідуальними особливостями розвитку учнів зазначеної 

категорії. При цьому додатковим засобом для оцінювання можуть бути технічні засоби навчання, 

засоби допоміжної та альтернативної комунікації. 

  

 

 

Розділ 7. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому 

педагогічних технологій 
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Освітній процес у 2021/2022 навчальному році у закладі розпочинається з визначення 

кожним педагогічним працівником прогалин у знаннях учнів з урахуванням вивченого  

навчального матеріалу. 
З огляду на виявлені проблеми, вчитель обирає доцільні форми і методи навчання для 

активізації навчальних досягнень учнів (набутих знань, умінь і навичок) з метою їх закріплення 

та, відповідно, збереження. Найперше, це повторення матеріалу, використання наочних 

посібників, роздаткового матеріалу на основі організованої предметно-практичної діяльності, у 

тому числі в ігровій формі. Забезпечення індивідуального та диференційованого підходу в процесі 

навчальної діяльності учнів підвищить ефективність активізації та закріплення набутих знань, 

умінь і навичок, засвоєння навчального матеріалу. 

Відповідно коригується корекційно-розвиткова робота з урахуванням непроведених 

корекційно-розвиткових занять, не засвоєного учнями навчального матеріалу забезпечення 

підвищення корекційної спрямованості освітнього процесу. 

Організація освітньої діяльності в спеціальній школі у 2021/2022 навчальному році 

здійснюється відповідно : 

Конституції України; 
Законів України: 
«Про освіту»; 
«Про повну загальну середню освіту»; 
«Про охорону дитинства»; 
«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року»; 

«Положенням про спеціальну школу» 
Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607; 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «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»; 

Типової освітньої програми, рекомендованої наказом Міністерством освіти і науки України 

від 26.07.2018 р. № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»» 

Наказу Міністерством освіти і науки України від 26.07.2018 р. № 816 «Про затвердження 

типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»; 

Наказу Міністерством освіти і науки України від 02.07.2019 р. № 917 «Про затвердження 

типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

учнів 2 класів з інтелектуальними порушеннями»; 

Наказу Міністерством освіти і науки України від 01.04.2020 р. № 467 «Про затвердження 

типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

учнів 3 класів з інтелектуальними порушеннями»; 

Наказу Міністерством освіти і науки України від 29.01.2021 р. № 121 «Про затвердження 

типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

учнів 4 класів з інтелектуальними порушеннями»; 

Листа Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-439 «Щодо організації 

навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти  у 

2021/2022 навчальному році»; 
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Листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 №1/9-404 «Про переліки 

навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки і 

України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»; 

власного Статуту, інших підзаконних актів. 

Освітній процес сплановано з урахуванням ідей Нової української школи для початкової 

освіти за такими принципами: 

дитиноцентризму і природовідповідності, узгодження цілей предмета (курсу) з 

очікуваними результатами і змістом;  

доступності і науковості змісту та практичної спрямованості результатів;  

наступності і перспективності змісту для розвитку дитини;  

логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

взаємопов’язаного формування в кожній освітній галузі ключових і предметних 

компетентостей;  

можливостей реалізації вчителем змісту освіти через предмети або інтегровані курси 

можливостей адаптації змісту програми до індивідуальних особливостей дітей 

(інтелектуальних, фізичних, пізнавальних);  

творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання.  

Окремо акцентовано увагу на упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти. 

Освітній процес передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, 

ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. 

Враховуючи інтегрований характер кожної компетентості, в освітньому процесі передбачається 

систематичне використання внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, які сприяють 

цілісності результатів початкової освіти та перенесенню умінь у нові ситуації, є передумовою 

використання інтегрованих курсів та інтегрованих уроків. 

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; роботу в проектах; позакласну навчальну 

роботу і роботу гуртків. 

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. Доцільно, де це 

можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах. 

У здійсненні виховного процесу враховуються такі організаційні орієнтири: 

    виховання не зводиться до окремих виховних занять; 

    до створення виховного середовища залучається весь колектив школи; 

    учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину; 

    у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, 

створюються належні умови для їх реалізації; 

    співробітництво з позашкільними закладами освіти; 

    активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів; 

    налагодження постійного діалогу з батьківською спільнотою. 

Державним стандартом початкової освіти (2018) визначено, що початкова освіта має два 

цикли навчання, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість 

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

Так виділено два цикли навчання: перший – адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий – основний 

(3-4 класи). 

Метою першого циклу навчання, відповідно до його назви, буде природне входження 

дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища. 
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До особливостей цього циклу віднесено такі: 

•  навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до (із 

урахуванням) індивідуальних особливостей школярів; 

•  навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити 

до складу предметів у вигляді модулів; 

•  обсяг домашніх завдань буде обмежено; навчання буде організовано через діяльність, 

ігровими методами як у класі, так і поза його межами; 

•  учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту 

освіти; 

•  буде запроваджено описове формувальне оцінювання, традиційних оцінок не буде; 

найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до 

пізнання. 

Метою другого циклу є здійснення навчального процесу з концентрацією педагогічної 

уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності; підготовка до успішного навчання 

в основній школі. 

Його суттєвими ознаками є: 

•  використання у процесі навчання методів, які вчать здійснювати самостійний вибір, 

пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня; 

•  запроваджується предметне навчання; 

•  частина предметів передбачатиме оцінювання. 

Зміст освіти представлено в дев’яти освітніх галузях: мовно-літературній, математичній, 

природничій, технологічній, інформатичній, соціальній і здоров’язбережувальній, 

фізкультурній, громадянській та історичній, мистецькій. Кожна галузь описана через загальні 

результати навчання та обов’язкові результати навчання здобувачів освіти. Загальні результати 

навчання представлені описом складників ключових і предметних компетентностей, якими має 

володіти випускник закладів середньої освіти, та окреслюють кінцевий результат для побудови 

освітньої траєкторії здобувачів загальної середньої освіти. Обов’язкові результати навчання 

показують, які складники ключових і предметних компетентностей мають бути сформованими у 

здобувачів освіти на кінець кожного циклу навчання. 

Домашні та самостійні завдання у першому циклі початкової школи не задаються. Письмові 

домашні завдання у другому циклі початкової школи не обов'язкові. Вони можуть задаватися 

учням з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їх психофізичного розвитку.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

§    формування компетентностей; 

§    розвитку компетентностей; 

§    перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

§    корекції основних компетентностей; 

§    комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, 

уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-

«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, 

проблемний урок, відео-уроки тощо. 

Педагоги вільні у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку школярів, у створенні 

освітнього простору та навчального забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його 

якості доповнюються показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту 

і передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування умінь; 

конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку інформації з різних джерел; 

розвиток критичного мислення, творчості тощо. 

1-3 класи будуть працювати за підручниками, які  отримали гриф «Рекомендовано для 

використання в закладах загальної середньої освіти». Використання навчальних посібників, 

зошитів з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників, утворюють разом з ними 

навчальні комплекти, є необов’язковим і може мати місце в освітньому процесі лише за умови 

дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових підходів у роботі з учнями, 
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дотримання вимог щодо уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків 

учнів класу на фінансове забезпечення. 

Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна галузі в 1-4 

класах реалізуються через інтегрований курс «Я досліджую світ». Вчителі самостійно обирають 

і формують інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, 

добирають дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і 

можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, 

мовленнєного,  сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення в 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. 

Педагогічна стратегія збагачується мультисенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку 

поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів, явищ природного та 

соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності. 

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

включення учнів в практику виконання різноманітних завдань дослідницького характеру, як:  

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?), здогадка, висновок-узагальнення. 

Гра – основний вид діяльності школяра початкової школи. Рекомендовано застосовувати 

різноманітні ігрові завдання: ситуативні, змагальні, ритмомузичні та художні, усвідомлюючи 

їхній потенціал у навчанні. Використовуючи гру на уроці, вчитель досягає визначеного 

дидактичного результату. Для ефективного навчання учнів і для розвитку різноманітних 

здібностей дитини різноманітними дидактичними ти ігровими засобами враховуються потреби 

учнів з різними стилями сприйняття: аудіалів, вербалів, візуалів та кінестетиків. Тому вчитель 

використовує різноманітні навчальні стратегії та стилі навчання, що допомагають кожному 

учневі усвідомити свій потенціал і проявити себе. 

Навчання через прямий досвід є результативним підходом для навчання учнів початкової 

школи, адже діти в цьому віці не розуміють абстракції. Цей підхід передбачає, що дитина має 

фактично зробити або зобразити об’єкт або явище, що вивчається за допомогою зображувальних 

або конструктивних засобів. 

З метою створення умов для проектної діяльності учнів, здійснення спостережень, 

досліджень, виконання практико - орієнтованих завдань протягом навчального року виділено час 

на проведення навчально-пізнавальної практики, екскурсій. 

Трудове навчання у школі передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, 

компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, 

що є основою для подальшої професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється 

диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей 

учня і може здійснюватися у формі професійного навчання. 

Корекційно-розвиткова робота в спеціальній школі передбачає здійснення комплексу 

заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання та виховання, що спрямований на корекцію порушень шляхом 

розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини. 

Корекційно-розвиткова робота спрямована на: 

    розвиток мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний 

розвиток дітей з особливими потребами, формування в них навичок просторового, соціально-

побутового орієнтування тощо; 
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    розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім 

природним 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 загальноосвітній школі; 

    створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми 

потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій. 

Корекційно-розвиткова робота для дітей з інтелектуальними порушеннями.  

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень дітей з 

інтелектуальними порушеннями. 

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи 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, соціально-побутове 

орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка. 

Корекційно-розвиткова робота 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 особлива увага приділяється формуванню у них певного 

обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях.  

Корекційно-розвиткова робота для дітей з інтелектуальними порушеннями, які мають 

розлади аутичного спектра.  

Мета - психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з розладами 

аутичного спектра. 

Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких в умовах мікрогрупи 

сприяє досягненню мети: 

1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати 

руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і 

динамічна рівновага, спритність, витривалість). 

2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну імітацію, збагачувати 

чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, 

розвивати відчуття ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну моторику 

та зорово-моторну координацію). 

3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність виконувати соціальні норми 

та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому 

числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), 

формувати соціально-побутові навички). 

Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу: вчителі-дефектологи, 

вчителі-логопеди, вчитель фізичної культури, вчитель лікувальної фізкультури, вчитель ритміки. 

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

 

Розділ 8. Структура навчального року 
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У 2021/-2022 навчальному році в спеціальній школі передбачено п'ятиденний робочий 

тиждень. 

Відповідно до ст. 16 Закони України «Про загальну середню освіту» 2021/2022 навчальний 

рік розпочинається 1 вересня святом – День знань. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 1 вересня 2021 року по 26 грудня 2021 року,  

ІІ семестр – з 10 січня 2022 року по 27 травня 2022 року.  

Упродовж навчального року для учнів та вихованців проводяться канікули: 

осінні-  25.10.2021 – 31.10.2021;   

зимові- 27.12.2021 - 09.01.2022;  

весняні- 21.03.2022 - 27.03.2022. 

Для учнів 1-го класу будуть проведені додаткові канікули з 14.02.2022 по 20.02.2022  

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 27 травня 2022 року. 

Навчальні екскурсії у 1-4 класах та навчальна практика в 5-9 класах проводитимуться 

протягом навчального року. 

Тривалість уроку (навчального заняття): 

у 1 класах – 35 хвилин;  

у 2-4 класах - 40 хвилин (з одночасним збільшенням тривалості перерви);  

у 5-9 класах – 45 хвилин. 

На кожному уроці після 15 хвилин занять проводиться фізкульт-хвилинка з використанням 

лікувально - коригуючих вправ. 

 

Розділ 9. Режим дня 

Режим дня для учнів 5-9 класів 

7.00 Підйом 

7.00 – 7.10 Ранкова зарядка 

7.10 – 7.30 Ранковий туалет, прибирання спалень  

7.30 – 8.00 Прогулянка на відкритому повітрі, ранкові процедури 

8.05– 8.20 Перший сніданок  

8.20 – 8.30 Підготовка до уроків  

8.30 – 15.30 Заняття в школі 

10.15-10.25 Другий сніданок 

13.10 – 13.25 Обід  

14.30(15.30) – 

16.20 

Прогулянка, корекційно-розвиткові заняття, відвідування бібліотеки, 

екскурсії. 

16.20 – 16.30 Надвечірок  

16.30 – 18.00 Самопідготовка 

18.00 – 18.30 Інформаційна година (понеділок) Гурткова робота(вівторок) 

 Година спілкування (середа). Генеральне прибирання спалень (четвер) 

18.30 – 19.00 Вечеря 

19.00 – 20.20 Вільний час ( прогулянка, читання художньої літератури, ігри, робота 

гуртків, самообслуговування) 

20.20 – 20.45 Вечірній туалет 

20.45 - 21.00 Підготовка до сну 

21.00 Сон  

Режим дня для учнів 2-4 класів 

7.00 Підйом 

7.00 – 7.10 Ранкова зарядка 

7.10 – 7.30 Ранковий туалет, прибирання спалень  

7.30 – 8.00 Прогулянка на відкритому повітрі, ранкові процедури  

8.10– 8.25 Перший сніданок  
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8.25 – 8.30 Підготовка до уроків  

8.30 – 13.05 Заняття в школі 

10.10-10.20 Другий сніданок 

13.05 – 13.25 Обід  

13.30 – 16.10 Прогулянка, корекційно-розвиткові заняття, відвідування 

бібліотеки,екскурсії. 

16.15– 16.30 Надвечірок  

16.30 – 17.15 Самопідготовка 

17.15 – 17.30 Година дозвілля, прогулянка 

17.30- 18.00 Інформаційна година (понеділок) 

 Гурткова робота(вівторок).  Година спілкування (середа)  

Генеральне прибирання спалень (четвер) 

18.00– 18.30 Вечеря 

18.30 – 19.45 Вільний час (прогулянка, читання художньої літератури, ігри, робота 

гуртків,самообслуговування) 

19.45 – 20.45 Вечірній туалет 

20.45 – 21.00 Підготовка до сну 

21.00 Сон  

                                                                                                           

Режим дня для учнів 1 класів 

7.00 Підйом 

7.00 – 7.10 Ранкова зарядка 

7.10 – 7.30 Ранковий туалет, прибирання спалень  

7.30 – 8.00 Прогулянка на відкритому повітрі, ранкові процедури  

8.10– 8.25 Перший сніданок  

8.25 – 8.30 Підготовка до уроків  

8.30 – 13.05 Заняття в школі 

10.10-10.20 Другий сніданок 

13.05 – 13.25 Обід  

13.30-15.30 Денний сон 

15.30 – 16.10 Прогулянка, корекційно-розвиткові заняття, відвідування 

бібліотеки,екскурсії 

16.15– 16.30 Надвечірок  

16.30 – 17.05 Корекційно-розвивальні заняття, дидактичні ігри 

17.05 – 17.30 Година дозвілля, прогулянка 

17.30- 18.00 Інформаційна година (понеділок) 

 Гурткова робота(вівторок) 

 Година спілкування (середа)  

Генеральне прибирання спалень (четвер) 

18.00– 18.30 Вечеря 

18.30 – 19.45 Вільний час (прогулянка, читання художньої літератури, ігри, робота 

гуртків,самообслуговування) 

19.45 – 20.45 Вечірній туалет 

20.45 – 21.00 Підготовка до сну 

21.00 Сон  

                                                                                                           

Розділ 10. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Освітня програма початкової ланки спеціальної школи передбачає досягнення здобувачами 

освіти на кінець навчання на І ступені освіти початкової зрілості та сукупності компетентностей, 

що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання в середній 

школі.  
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Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями 

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 здобувачів не 

передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку 

адміністративних органів. 

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. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за Критеріями оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку 

/навчально-методичний посібник/ (далі - Критерії) авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, 

І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін. – К., ІСП НАПН України, 2020 (схвалено до 

використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами науково-методичною комісією 

з спеціальної педагогіки Науково-методичної ради МОН схвалено для використання у роботі з 

дітьми з особливими     освітніми потребами (лист Інституту модернізації змісту освіти (далі - 

ІМЗО) від 22.07.2020 № 22.1/12-Г-623), розміщено на сайтах МОН 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/dlya-fahivciv/metodiki-inkluzia та ІМЗО 

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/navchalno-metodychne-zabezpechennya/ 

Зазначеними Критеріями відповідно до НУШ передбачені свідоцтва досягнень. Їх видають 

учням початкової школи двічі – після першої чверті (щоб зафіксувати відправну точку) і 

наприкінці навчального року. У Критеріях подано зразок бланку свідоцтва досягнень та підходи 

щодо його заповнення. 

Навчальні досягнення учнів у 1-4 класів підлягають вербальному, формувальному 

оцінюванню. Здобувачі початкової освіти не проходять державну підсумкову атестацію. 

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 

коригування 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. 

У рамках загальної мети основними цілями оцінювання є такі: 

 Порівняння наявного рівня сформованості компетентності з очікуваними 

результатами: це найбільш загальна ціль оцінювання, яка відповідає традиційній філософії 

оцінювання. Це спроба оцінити знання та вміння, які демонструє учень під час проведення різних 

способів оцінки на певному завершальному етапі (наприклад, під час підсумкового контролю). 

 Здійснення моніторингу прогресу учня: є частиною процесу навчання і має 

розглядатися як серія дій, а не одноразовий захід. Постійне оцінювання дозволяє учням 

удосконалювати власні знання і демонструвати цей прогрес під час подальшого оцінювання. 

 Оцінювання методів викладання: результати  оцінювання можуть визначати 

необхідність продовження чи зміни у підходах до методів викладання. Якщо результати 

оцінювання демонструють низький рівень оволодіння очікуваними результатами для більшості 

учнів, методи викладання мають бути переглянуті. 

 Перегляд змісту навчальної програми: оцінювання може також визначати частини 

навчальної програми, які потребують перегляду – наприклад, коли оволодіння певними знаннями 

чи вміннями передбачається на більш пізньому етапі або в рамках вивчення інших навчальних 

предметів. Це також може свідчити про те, що певний навчальний матеріал може бути наданий 

учням для самостійного вивчення і не потребує багато часу для викладання. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/dlya-fahivciv/metodiki-inkluzia
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/navchalno-metodychne-zabezpechennya/
https://nus.org.ua/articles/yak-po-novomu-otsinyuvatymut-uchniv-pershyh-klasiv/
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 Надання інформації батькам: результати оцінювання є чудовою інформацією для 

обговорення її з батьками дитини під час індивідуальних зустрічей. Батьки можуть побачити 

прогрес у розвитку дитини, оволодіння тими чи іншими компетентностями, обговорити види 

навчальної діяльності, які вони можуть здійснювати в домашніх умовах. 

 Надання підтримки учням у самооцінюванні: оцінювання може використовуватися 

учнями для визначення сфер, які потребують покращення знань чи вмінь і допомагають учням 

краще підготуватися до наступного оцінювання у цій сфері. 

Освітня програма базової ланки спеціальної школи передбачає досягнення здобувачами 

освіти на кінець навчання на ІІ ступені освіти базової зрілості та сукупності компетентностей, 

що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах подальшого професійного 

навчання.  

Навчальні досягнення оцінюються за сукупністю критеріїв, саме тому особливої уваги 

заслуговує диференціація та характеристика рівнів навчальних досягнень учнів зазначеної 

категорії, які представлено як інструментарій моніторингу, підтримки і заохочення позитивних 

змін у знаннях, уміннях, мотиваціях і реальних досягненнях учнів з інтелектуальними 

порушеннями.  

Об’єктами контролю у процесі навчання є: знання, уміння та навички визначені 

навчальними програмами; навчально-пізнавальні знання та вміння; власне діяльність; емоційно-

ціннісні риси особистості, значущі для життєдіяльності в суспільстві.  

Основними функціями  критеріїв оцінювання  є: мотиваційна, діагностико-коригуюча, 

контролююча, навчальна, розвитково-виховна, соціальна.  

Здійснення оцінювання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі 

навчання визначається такими дидактичними принципами:  

а) систематичності та послідовності, зумовлених необхідністю здійснювати оцінювання та 

моніторинг впродовж усіх етапів навчання;  

б) всебічності, який передбачає визначення в учнів результативності корекції навчально-

пізнавальної діяльності та власне діяльності, рівня очікуваних результатів навчання (опанування 

знаннями, уміннями та навичками відповідно до навчальних цілей);  

в) диференційованості та індивідуалізації, що зумовлені поліморфністю проявів порушень 

навчально-пізнавальної діяльності учнів із порушеннями інтелектуального розвитку.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 

легкого ступеня 5-9 класів здійснюється бально з усіх предметів інваріантної складової: 

«Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», 

«Географія», «Історія України», «Інформатика», «Фізика і хімія у побуті», «Основи здоров’я», 

«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Фізична культура», «Трудове навчання».  

Навчальні досягнення учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 

оцінюються вербально. При вербальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові 

оцінні судження, які характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний його 

результати: ступінь засвоєння елементарних знань і вмінь з навчальних предметів та 

характеристику особистісного розвитку учнів. Характеристика особистісного розвитку учня 

відображає рівень самостійності, комунікативності, уміння працювати в групі, ставлення до 

навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, 

ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь, тощо та здійснюється вербально під час 

поточного контролю.  

Об’єктами контролю у процесі навчання є складники предметних та життєвої 

компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення 

між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні знання; досвід діяльності; ціннісні 

ставлення.  

Основними функціями контролю навчальних досягнень учнів є: мотиваційна, 

діагностико-коригуюча, контролююча, навчальна, розвитково-виховна, соціальна:  

1. Мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання навчальних досягнень учнів, коли 

його проведення стимулює бажання поліпшити свої результати, розвиває відповідальність, 

формує позитивні мотиви навчання;  
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2. Діагностико-коригуюча, що передбачає з’ясування сильних сторін навчально-пізнавальної 

діяльності, а також причин труднощів, які виникають в учнів під час навчання, виявлення 

прогалин в знаннях і вміннях та внесення коректив, спрямоваих на усунення цих прогалин; 

3. Контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого учня (класу, групи), 

виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно 

планувати й викладати навчальний матеріал;  

4. Навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних досягнень учнів, коли його 

проведення сприяє повторенню, уточненню, систематизації, застосуванню знань, навичок і 

вмінь;  

5. Розвитково-виховна, що полягає у формуванні вміння зосереджено й цілеспрямовано 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, сприяє розвитку 

відповідальності, працелюбності, активності, самостійності, акуратності та інших якостей 

особистості;  

6. Соціальна функція, що передбачає обʼєктивне оцінювання досягнень учнів, а не їх недоліків. 

Рівнева градація враховує індивідуальні психофізичні особливості, можливості кожного учня, 

водночас зміцнюючи його статус в освітньому середовищі, соціумі.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку за 

основними рівнями в руслі реформування загальної середньої освіти передбачає:  

- оцінювання у межах навчального матеріалу, визначеного навчальними програмами для дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку;  

- оцінювання стану засвоєння учнями програмового матеріалу відповідно до пізнавальних 

можливостей, зумовлених особливостями їх психічного та фізичного розвитку;  

- оцінювання відповідних розвитку учнів якісних характеристик навчальних досягнень, 

необхідних для формування їхньої життєвої компетентності;  

- оцінювання на позитивному принципі, тобто врахування рівня досягнень учня, а не його невдач.  

Об’єктами оцінювання учнів у процесі вивчення основних навчальних предметів є 

передусім структурні компоненти його навчальної діяльності, а саме: змістовий, операційно-

організаційний, емоційно-мотиваційний.  

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в спеціальній школі 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. 

  

 

 

Розділ 11. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми 

Навчальні програми для дітей з інтелектуальними порушеннями можна знайти за 

посиланням:  
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https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-

zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-

programi/dlya-ditej-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
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Додаток 1 

(Складений за додатком 11 до  

Типової освітньої програми 

 наказ МОН України від 26.07.2018 №814) 

 

Робочий навчальний план   

1-4 класів  для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеню 

КЗО «Магдалинівська спеціальна школа» ДОР» на 2021/2022 навчальний рік 

 

 
Всього 113 годин  

 

 

 

 

Назва освітньої галузі  Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

1клас 2 клас 3 клас 4 клас Разом   

Мовно - літературна Українська мова і 

література: 

навчання грамоти 

 

7+1 

 

7+1 

 

7+1 

 

7+1 

 

32 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та 

історична 

 

 

Я досліджую світ 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4+1 

 

 

4+1 

 

 

17 

 

 

Технологічна  Трудове навчання  2 2 

 

2 

 

2 8 

Інформатична  

Мистецька  Образотворче 

мистецтво  

1+1 1+1 1+1 1+1 8 

Музичне 

мистецтво  

1 1 1 1 4 

Фізкультурна  Фізична культура  3 3 3 3 12 

Усього 21+2 22+2 22+3 22+3 97 

Корекційно- 

розвиткова робота 

Логопедія  4 4 4 4 16 

Ритміка 1 1 1 1 4 

Лікувальна 

фізкультура 

1 1 1 1 4 

Соціально-

побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 8 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 

2 2 3 3 10 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження  

 

20 21 22 22  
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Додаток 2 

(Складений за додатком 18 до  

Типової освітньої програми 

 наказ МОН України від 12.06.2018 №627 

 

 

Робочий  навчальний план  

5-9 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

  КЗО «Магдалинівська спеціальна школа» ДОР»  

на 2021/2022 н. р 

 

Освітні 

галузі 

Навчальні предмети Кількість годин  на тиждень у  

класах 

5 

клас 

6 

клас 

8 

клас 

9 

клас 

разом 

Мови і література Українська мова 3 3 3 2 11 

Українська література  2 2 2 2 8 

Суспільствознавство 

 

 

Історія України - - 2 2 4 

Я у Світі 1 - - - 1 

Основи правознавства  - - - - - 

Математика Математика 4 5 4 4 17 

Природознавство Природознавство 1 1+1 2 2 7 

Географія - 2 2 2 6 

Фізика і хімія у побуті - - 2 2 4 

Мистецтво  Музичне мистецтво  1 1 1 - 3 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 - 3 

Технології Трудове навчання: 

 

7+1 8 8 11+1 36 

Інформатика  1 1 1+1 1 5 

Здоров’я і фізична  

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 4 

Фізична культура 2 2 2 2 8 

Разом 24+1 27+1 31+1 31+1 117 

Корекційно 

розвиткові заняття 

 

 

Соціально - побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 8 

Розвиток мовлення 1 1 1 1 4 

Лікувальна фізкультура 1 1 1 1 4 

Ритміка  1 1 1 1 4 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття  та 

консультації 

1 1 

 

1 1 4 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня (без корекційно–

розвиткових занять)  

25 30 32 32 119 

 

Всього   -   137    годин 
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Додаток 3 

(Складений за додатком 19.1 до  

Типової освітньої програми 

 наказ МОН України від 10.06.2019 № 808 

 

Робочий навчальний план   

5 -6 класів  для дітей з інтелектуальними порушеннями помірною ступеню 

КЗО «Магдалинівська спеціальна школа» ДОР» на 2021-2022 навчальний рік 

 

 

Всього   59 годин 

 

 

 Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5  

клас 

 

6 

клас 

Разом  

Мова і література Українська  мова 1+1 1+1 4 

Українська література 2 2 4 

Суспільствознавство  Я у Світі 1 1+1 3 

Соціально-побутове 

орієнтування 

5 5+1 11 

Математика Елементарні 

математичні уявлення 

2 2 4 

Природознавство  Природознавство 1 1 2 

Мистецтво  Музичне мистецтво  1 1 2 

Образотворче мистецтво  1 1 2 

Технології Предметно-практичне 

навчання  

5 5+1 11 

Основи інформатики 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Адаптивна фізична 

культура 

2 2 4 

Разом 22+1 22+4 49 

Корекційно 

розвиткові заняття 

Психомоторний та 

сенсорний розвиток 

2+1 2 5 

Альтернативна 

комунікація 

 

1+1 1 3 

Логопедичні заняття 1 1 2 

Ритміка 1 1 2 

Додаткові години  на предмети  інваріантної 

складової, курси за вибором, 

індивідуальні та групові заняття 

 

 

3 6 9 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня ( без корекційно-

розвиткових занять)  

25 28 53 
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   Додаток 2 

до освітньої програми 

 

Перелік корекційно-розвиткових програм 

для дітей з особливими освітніми потребами 

 

1. Хайдарова О.С. «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в 

процесі ознайомлення з природою» 

2. Заремба В.В., Ліщук Н.І., Морозова Н.В. Корекційно-розвивальна програма: Розвиток 

мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг 

3. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 1-4 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. 

Бобренко І. В.). 

4. Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» для 1-4 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. 

Левченко Л. Й., Гладченко І. В.). 

5. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 

1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 

порушеннями (авт. Ярмола Н. А.). 

6. Програма з корекційно-розвивиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних 

процесів» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями (авт. Жук Т. Я., Трикоз С. В.) 

 

Освітній процес у закладі організовується відповідно до переліку навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 

2021/2022 навчальному році. Відповідний лист МОН розміщений на веб-сайті МОН 

http://bit.ly/2inbiSO. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється з урахуванням видання 

нових підручників, навчальних посібників.   
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