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Загальні положення  
Освітня програма  КЗ КОР «Мостищенська спеціальна школа                

І-ІІ ступенів» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р.  № 607 «Про 
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами»,  Державного стандарту початкової освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. 
№ 87, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 №144, 
зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України   14  березня 2013 р. 
№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». 
 Освітня програма КЗ КОР «Мостищенська спеціальна школа                 
І-ІІ ступенів»  розглядається як сукупність освітніх програм різного рівня 
навчання (початкової та базової середньої  освіти). Ці програми спадкоємні, 
тобто наступна програма базується на попередній. Освітня програма  КЗ КОР 
«Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів»  (початкова освіта)  (далі – 
освітня програма) розроблена на 4 роки. Освітня програма  КЗ КОР 
«Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» (базова середня освіта) (далі 
– освітня програма) базується на світній програмі початкової освіти та 
спрямована на досягнення прогнозованого результату діяльності закладу. 
Освітня програма розроблена на 5(6) років, що відповідає тривалості 
освоєння кожного рівня освіти. 
 Окремі розділи програми, такі як «Призначення школи та засіб його 
реалізації», «Модель випускника», можуть бути актуальні аж до зміни 
призначення школи (наприклад, у зв'язку зі зміною її статусу, зміною 
соціального замовлення, реалізацією визначеного етапу програми розвитку 
закладу тощо). Розділи «Цілі та задачі освітнього процессу», «Особливості 
організації освітнього процесу та застосування технологій» можуть 
корегуватися в міру необхідності. Розділ «Навчальний план школи та його 
обґрунтування» буде обновлятися щорічно. По мірі включення в освітній 
процес нових програм і підручників вноситимуться корективи до розділу 
«Програмно-методичне забезпечення освітньої програми». 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 
організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 
учнями 1-4 та 5-9 (10) класів обов’язкових результатів навчання, визначених 



Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами.  

Освітня програма визначає:  
- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 
можливі взаємозв’язки окремих предметів, а також логічної послідовності їх 
вивчення, які подані в рамках навчальних планів (таблиці 1, 2, 3,4); 
- очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти, пропонований 
зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті МОН подано в 
переліку комплектів, навчальних програм для дітей з особливими освітніми 
потребами у таблиці 5, 6; 
- перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті 
МОН подано в таблиці 7, 8; 
- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  

 
Розділ 1. 

Призначення школи І-ІІ ступенів та засіб його реалізації 
 КЗ КОР «Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» (далі – 
спеціальна школа) – заклад загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або інтелектуального розвитку. 
 Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України  «Про освіту»,  «Про   повну загальну   середню  освіту»,  
«Про  дошкільну  освіту»,  «Про охорону  дитинства»,  «Про  реабілітацію 
осіб з інвалідністю  в Україні»,   «Про   психіатричну   допомогу», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування»,  нормативно-правовими 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами  
Міністерства  освіти  і  науки України,  інших центральних органів 
виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів виконавчої  влади та органів 
місцевого самоврядування, Положенням про спеціальну школу,  
затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року 
№ 221, Порядком зарахування осіб з особливими освітніми потребами до 
спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, 
переведення до іншого закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 01.08.2018 року № 831 та власним Статутом. 
 Головними завданнями  спеціальної школи є: 



1) забезпечення права дітей з інтелектуальними порушеннями на здобуття 
загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного 
розвитку; 
2) забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного 
супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного 
розвитку учнів (вихованців); 
3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного 
мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та 
соціалізації; 
4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та 
загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та 
здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; 
5) сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців); 
6) сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), 
запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або 
іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх 
активної участі в освітньому процесі. 
 У  спеціальній школі визначена українська мова навчання. 
 Відповідно до рівнів загальної середньої освіти у спеціальній школі 
функціонують: 
- I ступінь (1-4 класи) забезпечує початкову освіту; 
- II ступінь (5-9 (10 класи) забезпечує базову середню освіту . 
 Призначення школи І ступеня. У відповідності до чинного 
законодавства школа І ступеня забезпечує здобуття початкової освіти за 
спеціальною програмою (1-4 класи, тривалість навчання 4 роки).  
 Діти з порушеннями інтелекту відрізняються низьким рівнем загальної 
обізнаності, конкретністю мислення, примітивністю суджень, бідністю 
словника, несформованістю зв'язного мовлення, коливанням уваги, стійким 
зниженням працездатності, низьким рівнем научуваності (стійко порушена 
пізнавальна діяльність внаслідок органічного ураження головного мозку). 
 Контингент спеціальної школи складають діти з інтелектуальними 
порушеннями легкого (ІQ = 50-70) та помірного (ІQ = 35-49) ступенів.  
 В дошкільному віці інтелектуальний дефект виражений негрубо, в 
шкільному – значно. Мислення дітей з порушеннями інтелекту наочно-
образне, наочно-дійове, конкретне. Недостатньо розвинена здатність до 
узагальнення, порівняння, встановлення внутрішніх зв'язків між предметами. 
Судження примітивні, нерідко несуттєві. Діти погано розуміють зміст 
прочитаного. З трудом засвоюють кількісний зміст числа. Навіть прості 
задачі розв'язують лише за допомогою. Мова бідна. Словник побутового 



характеру, фраза примітивна, нерідко аграматична. Діти з легкою розумовою 
відсталістю можуть мати всі порушення мовлення, нерідко мають локальні 
розлади мовлення – алалію, афазію. Новий матеріал краще сприймають з 
опорою на наочність. Емоційно-вольова сфера незріла: в поведінці 
імпульсивність, відсутня допитливість, слабкість ініціативи. 

Освітній процес у спеціальній школі здійснюється з урахуванням 
особливостей психічного та фізичного розвитку дітей за змістом, формами і 
методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність 
навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної 
роботи та реабілітаційних заходів. 

Спрямованість освітнього процесу розглядається як комплексна і 
безперервна система психолого-педагогічної, трудової, фізичної, 
соціальної реабілітації, що має на меті створення оптимальних умов 
фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів з 
інтелектуальними порушеннями. 

Зокрема, педагогічна реабілітація передбачає запровадження 
комплексу заходів (у т. ч. відповідних форм, методів, змісту навчання), що 
створюють передумови  для оволодіння  дітьми з інтелектуальними 
порушеннями  системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприяє 
подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного 
рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, 
адекватного планування самостійного життя. 

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток 
психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для 
подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння 
цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства. 

Здійснення психолого-педагогічної, соціальної реабілітації учнів 
спеціальної школи забезпечується, насамперед, через спеціально розроблені 
навчальні плани з корекційно-розвивальною складовою.  

Надзвичайно важливим є абілітаційне навчання під час 
пропедевтичного періоду (формування навичок охайності, 
самообслуговування, спілкування, мотивації до праці, оволодіння 
елементарними трудовими навичками, розвиток емоційно-вольової сфери в 
комплексі з іншими реабілітаційними заходами). 

Освітній процес має корекційну спрямованість. Завдяки 
індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови 
для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями  
(вихованцями) програмного матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-
трудової підготовки, подальшої соціалізації. 



 Програми спеціальної школи складені з врахуванням психологічних 
особливостей дитини. Основну увагу спеціальна школа приділяє не рівню 
освіти, а соціальній адаптації та професійно- трудовій підготовці дитини. 
          Трудове навчання у спеціальній 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 учнів у шкільних майстернях розпочинається з          
4 класу за відповідним профілем тих спеціальностей, які запроваджені у 
спеціальній школі. Основною метою професійно-трудового навчання дітей з 
інтелектуальними порушеннями є підготовка до самостійного виконання 
ними визначених видів робіт з опанованої спеціальності, в умовах  
державних та приватних  підприємств, а також у власному побуті.  
 Зміст програм з трудового навчання спрямований на забезпечення  
орієнтування учнів у спеціальності на базі навчальних майстерень (4-й клас). 
Ступінь оволодіння школярами практичними уміннями та вивчення рівня 
професійних якостей, за існуючими професіограмами, дає підстави вчителю 
виявити особливості трудової діяльності кожного школяра 4-го класу, 
зробити припущення щодо можливостей опанування даною професією та 
визначити сфери корекційно-виховної спрямованості навчання. 
 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у  спеціальній 
школі   проводяться    індивідуальні,   групові, позакласні заняття та заходи, 
що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх 
інтересів учнів та на розвиток їх здібностей, нахилів. 
 Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які 
завершили здобуття початкової, базової середньої середньої освіти, вимогам 
державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом 
підсумкового оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) та 
державної підсумкової атестації. 
 Спрямованість освітньої програми для дітей з  інтелектуальними 
порушеннями легкого ступеня направлена на: 

- корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, 
емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини; 

- формування життєвої компетентності як умови їх соціальної інтеграції, 
здатності застосовувати набуті знання і вміння у практичній 
життєдіяльності; 

- формування елементарних понять  загальної культури особистості 
учнів ; 

- формування елементарних комунікативних здібностей ; 



- формування елементарних умінь та навичок з самообслуговування. 
 Діти з інтелектуальними порушення помірного та тяжкого ступенів  
самостійно пересуваються, здатні оволодіти навичками самообслуговування. 
Мислення конкретне. Недостатньо розвинута мова з аграматизмами. Здатні 
виконувати під контролем елементарну фізичну роботу. Рекомендована 
соціально-трудова реабілітація.   
 Пріоритетним у змісті освіти дітей з інтелектуальними порушеннями 
помірного та тяжкого ступенів є соціальна та корекційно-виховна 
(абілітаційна) мета навчання, відпрацювання навичок соціальної адаптації, 
що сприяє підготовці до самостійного життя та (або) в спеціально 
підтримуючих умовах та має життєво-практичну спрямованість. У роботі з 
цією категорією учнів важливо приділяти увагу формуванню у них 
доступного обсягу знань, адекватності поведінки та вміння діяти у 
конкретних життєвих ситуаціях. Зокрема:  

- формування та розвиток комунікативної функції мовлення, в т.ч. 
альтернативної комунікації;  

- формування та розвиток елементарних графічних та читацьких 
навичок;  

- формування та розвиток елементарних математичних уявлень;  
- формування елементарних уявлень про навколишнє;  
- формування навичок самообслуговування;  
- формування та розвиток елементів предметно-практичної діяльності;  
- формування соціальної поведінки;  
- емоційний розвиток;   
- фізичний розвиток.  

 Призначення школи ІІ ступеня. У відповідності до чинного 
законодавства школа II ступеня (5-9 (10) класи, тривалість навчання 5 (6) 
років)  забезпечує базову середню освіту за спеціальною програмою.  

Кінцевою метою освіти дітей цієї категорії є підготовка їх до 
самостійного життя і праці на виробничих підприємствах. Враховуючи це, 
першочерговими є такі конкретні завдання: формування в учнів певної 
системи загальноосвітніх знань та умінь з предметів навчального плану, 
розвиток у них професійно-трудових умінь і навичок із доступних видів 
праці, сукупність яких забезпечує соціально-трудову адаптацію випускників 
та їх інтеграцію в середовище ровесників без порушень розвитку. У даному 
випадку йдеться про виховання у учнів з інтелектуальними порушеннями 
позитивного ставлення до праці, соціальних мотивів трудової діяльності, 
дисциплінованості, стійкої цілеспрямованості і самостійності у процесі 
трудової діяльності. Отже, соціально-трудова адаптація розглядається не 



тільки пріоритетним завданням навчально-виховного процесу, а й як засіб 
компенсації порушеного розвитку. 

Труднощі  розв'язання  зазначених  завдань  у  першу  чергу 
обумовлюються істотними порушеннями пізнавальних процесів, властивих 
дітям з інтелектуальними порушеннями, зокрема таких, як сприймання, 
запам'ятовування, відтворення та застосування знань на практиці. Порушення 
пізнавальної діяльності в учнів цієї категорії виявляються в обмеженості та 
не диференційованості сприймання, що є важливою передумовою засвоєння 
навчального матеріалу. Об'єктами сприймання є розповідь учителя, 
підручники, наочні посібники, навколишнє оточення, а результатом –  
накопичення конкретних знань про предмети і явища навколишньої 
дійсності, які потрібно осмислити й усвідомити. 

Особливості сприймання обумовлені  інтелектуальними порушеннями, 
характеризується фрагментарністю, уповільненістю при відображенні ознак 
та властивостей предметів і явищ, незосередженістю на об'єкті сприймання. 
Своєрідністю характеризується й процес запам'ятовування навчального 
матеріалу, що потребує виділення подібних та відмінних ознак, закріплення 
образів сприймання, уявлень, думок, дій, переживань і зв'язків між ними, а 
також накопичення, збереження і відтворення пізнавальної інформації. 
Запам'ятовування навчального матеріалу залежить також від стану розвитку в 
учнів усного та писемного мовлення, сформованості інтересів, мотивів і 
потреб до навчальної діяльності. Не вміючи виділити головну думку в 
навчальному завданні, виокремити її від другорядної, неістотної, діти з 
інтелектуальними порушеннями вдаються до механічного заучування 
навчального матеріалу, що, як відомо, є малопродуктивним. Знаючи, 
наприклад правила, вимоги до виконання пізнавальних дій, володіючи 
способами розв'язання навчальних завдань, учні не користуються ними на 
практиці. Зазначена особливість зумовлює зменшення обсягу навчального 
матеріалу, спростування його складності та потребу багаторазового 
повторення раніше вивченого, створення умов для застосування знань у 
практичній діяльності. 

Їхня соціально-трудова адаптація визначається не тільки достатнім 
рівнем здобутих у процесі навчання загальноосвітніх та загальнотрудових 
знань, а й сформованістю умінь застосовувати їх на практиці (орієнтуватися 
у завданні, планувати хід і послідовність трудових дій та операцій, 
контролювати якість їх виконання тощо). Це є складним завданням, оскільки 
психологічною основою процесу застосування знань і умінь є розумова 
діяльність,  спрямована на аналіз  поставлених завдань, встановлення зв'язків 
між змістом трудової діяльності і вимогами до неї, на актуалізацію раніше 



засвоєних знань і умінь, опору на попередній досвід, що не розвивається 
спонтанно, а є результатом цілеспрямовано організованого навчання учнів. 
 У дітей з порушеннями інтелекту нерідко спостерігаються розлади 
шкільних навичок: 
алексія – повна нездатність чи втрата здатності оволодіння процесом 
читання; 
дислексія – часткове порушення процесу читання, яке виявляється в 
характерних стійких помилках; 
аграфія – порушення письма, повна нездатність оволодіти процесом письма 
або втрата навичок письма. Здатність до копіювання, зазвичай, зберігається; 
дисграфія – часткове порушення процесу письма, при якому спостерігаються 
стійкі помилки: спотворення та заміни букв, перевертання звукоскладової 
будови слова, порушення злитності написання окремих слів в реченні, 
аграматизми на письмі; 
акалькулія – нездатність виконувати математичні дії. Діти з акалькулією не в 
змозі провести арифметичні дії навіть в межах 10. 
 Діти, у яких визначено діагноз: дислексія, дисграфія, акалькулія 
працюють не за загальним планом класу, а по індивідуальному плану, який 
складає вчитель по мірі засвоєння матеріалу. 

Основною метою професійно-трудового навчання дітей з 
інтелектуальними порушеннями є підготовка до самостійного виконання 
ними визначених видів робіт, з опанованої спеціальності, в умовах  
державних та приватних  підприємств, а також у власному побуті.  

Досягнення такої мети відбувається протягом усього періоду  
трудового навчання у процесі формування в учнів доступних технічних та 
технологічних знань з предмета; навчання прийомів праці ручним і 
машинним способами та різними інструментами; виховання у школярів 
необхідних у повсякденній трудовій діяльності якостей особистості 
(відповідальність, сумлінність, бережливість, тощо); розвитку в учнів 
загальнотрудових умінь (орієнтування у способі виконання практичного 
завдання, планування послідовності дій та здійснення самоконтролю). 

Зміст програм з трудового навчання спрямований на опанування 
основами професії (5-9-ті класи) та спеціалізації (10-ті класи).  За період 
орієнтування у спеціальності передбачається ознайомлення школярів із 
видами діяльності, які належать до різних видів праці. За цей період навчання 
учні мають отримати основні відомості про сферу використання знань і умінь 
працівника  з того фаху, який вони будуть опановувати, та навчитись 
основоположним практичним діям. Починаючи  з 5-го  класу учні 
опановують загальним курсом обраної спеціальності, вивчають технологічні  



прийоми обробки матеріалів, виготовлення деталей та їх з’єднання, 
одержують знання про процес створення виробів від його проектування 
(креслення, ескіз), до остаточної обробки.   
Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією 
певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-
матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою професійною 
орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів здійснюється з 
урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною 
спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників. 
 Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які 
завершили здобуття початкової, базової середньої середньої освіти, вимогам 
державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом 
підсумкового оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) та 
державної підсумкової атестації. 
 Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається 
відповідно до чинного законодавства.   
 Випускникам  видається свідоцтво про базову загальну середню освіту 
за спеціальною програмою,  випускникам з інтелектуальними порушеннями 
помірного ступеня – довідка про закінчення повного курсу навчання за 
спеціальною програмою (постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.15  
№645 в редакції постанови  КМУ від 27.09.2016  №671) .   
 Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає заклад 
відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 
 

Розділ 2.  
Опис «моделі» випускника школи І, ІІ ступенів 

 Випускник  школи І ступеня – здобувач освіти , який: 
 - опанував основи грамотності шляхом засвоєння базових знань освітніх 
галузей: мова і читання, математика, природничі і суспільні дисципліни 
відповідно до психофізичних і інтелектуальних можливостей; 
- здатен розрізняти оточуючих людей за їх соціальними ролями (члени 
родини, друзі, учителі, лікар, стороння людина та ін.); 
- оволодів простими навичками самоконтролю, культурою поведінки і мови;  
- під керівництвом дорослого може елементарно піклуватися про себе, 
дотримуватись особистої гігієни; 
- частково оволодів соціально прийнятними формами поведінки та діяльності 

(за нагадуванням вчителя правильно поводиться у суспільстві), під 
керівництвом дорослого виявляє моральні якості та позитивні риси характеру 
у повсякденному житті; 



- здатний адекватно поводитися у побуті з точки зору безпеки/небезпеки 
відносно власного життя; 
- має уявлення про державні символи.  
 Випускник школи ІІ ступеня  – особистість, яка:   
- оволоділа системою освітніх (відповідно до психофізичних і 
інтелектуальних можливостей), соціально-психологічних та комунікативних 
компетентностей; 
- підготовлена до  життя, до вибору майбутньої професії; 
- знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; 
- оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; 
- дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; 
- веде здоровий спосіб життя. 
 

Розділ 3.  
Цілі та задачі освітнього процесу  

 Освіта здійснюється відповідно до віку дітей, обсягу та рівня їх знань і 
особливостей психофізичного розвитку. 

 Цілі та задачі освітнього процесу школи І ступеню 
 Цілі початкової  освіти:  
- всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 
самостійності, творчості та допитливості; 
- здійснення психолого-педагогічної роботи з корекції і компенсації    
відхилень у розвитку дитини; 
- формування початкової грамотності та вмінь навчання;    
- профілактика вторинних відхилень у психофізичному розвитку, яка  
зорієнтована на соціальну реабілітацію та адаптацію і передбачає            
допрофесійну підготовку. 
 Задачі:  
- сприяння розвитку психічних процесів та функцій; 
- формування основ грамотності шляхом засвоєння базових знань освітніх 
галузей: мова і читання, математика, природничі і суспільні дисципліни; 
- початкове допрофесійне навчання з урахуванням потенційних можливостей 
і інтересів дитини; 
- компенсація і корекція порушень розвитку шляхом психолого-педагогічних 
(мовних, ігрових, музичних та ін.), лікувальних (ЛФК) методик з 
максимальним використанням засобів індивідуальної корекції в умовах 
спеціальної школи-інтернату  і сім’ї ; 



- психолого-педагогічний супровід інтеграції в суспільство. 
 Зміст корекційно-розвиткової роботи з учнями з інтелектуальними 
порушеннями помірного та тяжкого ступенів визначається з урахуванням 
особливостей розвитку дітей.  
 Мета: формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі 
 На перший план виступають такі задачі:  
- формування соціальної поведінки;  
- формування комунікативних умінь: розширення соціальних контактів, 
уміння адекватно спілкуватися, звертатися за допомогою, дотримуючись 
прийнятих правил етикету;  
- оволодіння навичками самообслуговування та особистої гігієни для 
досягнення можливого ступеня незалежності;  
- включення учнів у домашню, господарсько-побутову працю;  
- мотивація на допомогу іншому, а не тільки очікування допомоги собі;  
- емоційний розвиток: почуття впевненості, позитивне ставлення до самого 
себе і оточуючих; 
 - розвиток уміння зайняти себе у вільний час;  
- розвиток уміння брати участь у спільній ігровій діяльності та організації 
власного дозвілля;  
- зміцнення та охорона здоров’я;  
- фізичний розвиток дитини.  

Цілі та задачі освітнього процесу школи ІІ ступеню 
 Освіта здійснюється відповідно до віку дітей, обсягу та рівня їх знань 
та особливостей психофізичного розвитку. 
 Цілі базової середньої  освіти: 
- досягнення загального рівня освіченості, формування особистісних якостей, 
необхідних для соціальної реабілітації і інтеграції в суспільство; 
- формування способів продуктивної діяльності як умови успішної 
соціалізації; 
- досягнення рівня знань, які б відповідали психофізичним і інтелектуальним 
можливостям учнів; 
- формування основних освітніх, виховних та життєвих компетенцій. 
 Задачі:    
- оволодіння базовими знаннями з метою подальшого самостійного 
отримання знань і професій; 
- посилення рівня професійної інформованості і компетентності; 
- формування мотиваційного вибору варіанту подальшої освіти і профілю 
професійного навчання; 



- створення ціннісних орієнтацій значення сім’ї і сімейного виховання для 
надання допомоги в подальшій соціалізації; 
- розвиток і вдосконалення сенсорної і інтелектуальної сфери. 
 

Розділ 4. 
Навчальний план та його обґрунтування. 

 Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між 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.  

Навчальні плани складено:  
 - 1 клас: відповідно до Типової 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 р. № 814, зі змінами відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018   № 917 «Про внесенння 
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814» 
(таблиця 16);  
 - 4 клас: відповідно до Типової освітньої програми спеціальних 
закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими 
освітніми потребами, затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки 
України від 25.06.2018 № 693 (таблиці 14); 

- 8-б клас: відповідно до Типової освітньої програми спеціальних 
закладів загальної середньої освіти ІІ ступенів для дітей з особливими 
освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.06.2018 р. №627, зі змінами відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10.06.2019   № 808 «Про внесенння змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627» (таблиця 19.1); 
- 5, 8-а, 8-б, 9 класи: відповідно до Типової освітньої програми спеціальних 
закладів загальної середньої освіти ІІ ступенів для дітей з особливими 
освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.06.2018 р. № 627 (таблиця 18) . 

 



 Повноцінність початкової освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної 
частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять.  
 Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не 
враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.   
 Загальний обсяг навчального навантаження у 4 класі (для дітей з 
інтелектуальними порушеннями легкого ступеня) складає 770 годин. 
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 
навчальному плані (Таблиця 2). 
 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 і літературне читання)». 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 навчального плану. Освітня галузь 
«Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання». Освітня галузь 
«Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче 
мистецтво» і «Музичне мистецтво».  
 У 4 класі (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня) 
додаткову годину варіативної складової передбачену на вивчення предметів 
інваріантної складової, індивідуальні та групові заняття скеровано на 
вивчення предмету «Сходинки до інформатики». 
 Інваріантна складова навчального плану початкової школи дітей з 
інтелектуальними порушеннями включає години корекційно-розвиткових 
занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань, зумовлених 
особливостями психофізичного розвитку учнів. 
 Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням 
особливостей розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, мети, 
завдань та напрямів такої роботи. 

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, 
соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, ритміка.  
 Навчання дітей з інтелектуальними  порушеннями помірного та 
тяжкого ступенів (1, 8-Б класи) здійснюється у разі потреби за 
індивідуальною освітньою траєкторією учня (вихованця) за розробленим 
педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною радою 
індивідуальним навчальним планом на підставі письмової заяви одного з 
батьків або інших законних представників, або учня (вихованця) у разі 
досягнення повноліття, в якій, зокрема, повинні бути обґрунтовані причини 
та пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми (її окремих 
освітніх компонентів). Один з батьків або інших законних представників, або 
учень (вихованець) у разі досягнення повноліття може бути присутнім на 
засіданні педагогічної ради під час розгляду його заяви. Допускається 
адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється 
в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером  і структурою. 

Навчальний  план 1 класу для дітей з аутичними та 
інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів 
складено в межах годин навчального плану та з урахуванням психофізичних 
особливостей  учнів (Таблиця 1). 
  Навчальний план для дітей з аутичними та інтелектуальними 
порушеннями помірного та тяжкого ступенів (1 клас) складається з освітніх 
галузей: «Мовно-літературна», «Математична», «Природнича. Соціальна і 
здоров'язбережувальна. Громадянська та історична», «Технологічна»,  
«Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна». Освітня галузь «Мовно-
літературна» реалізується через навчальний предмет «Формування навичок 
читання та письма», освітня галузь «Математична» реалізуються через 
навчальний предмет «Формування елементарних математичних уявлень», 
галузь «Природнича. Соціальна і здоров'язбережувальна. Громадянська та 
історична» - через предмети «Я досліджую світ» та «Соціально-побутове 



орієнтування», галузь «Технологічна» та «Інформатична» - через навчальний 
предмет «Предметно-практичне навчання», галузь «Мистецька» через 
предмет «Розвиток художньо-естетичних навичок», галузь «Фізкультурна»  – 
через предмет «Адаптивна фізична культура».  

Навчальний план включає години корекційно-розвиткових занять і  
реалізується через курси: «Психомоторний та сенсорний розвиток», 
«Логопедичні заняття», «Ритміка», «Альтернативна комунікація». 

Навчальний  план для складено в межах годин навчальних планів та з 
урахуванням психофізичних особливостей  учнів. 
 Додаткові 5 годин на навчальні предмети інваріантної складової, курси 
за вибором, індивідуальні та групові заняття  використано на: 
підсилення  предметів інваріантної складової: 

- «Формування елементарних математичних уявлень» - 1 година; 
- «Я досліджую світ» - 1 година; 

індивідуальні заняття: 
-   «Альтернативна комунікація» - 2 години; 
-   «Логопедичні заняття» - 1 година. 

Навчальний  план 8-Б класу для дітей з аутичними та 
інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів 
складено в межах годин навчального плану та з урахуванням психофізичних 
особливостей  учнів (Таблиця 3). 
  Навчальний план для дітей з аутичними та інтелектуальними 
порушеннями помірного та тяжкого ступенів (8-Б клас) складається з 
освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», 
«Суспільствознавство», «Природознавство», «Здоров'я і фізична культура», 
«Технології», «Мистецтво». Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується 
через навчальний предмет «Читання та письмо», освітня галузь 
«Математика» реалізуються через навчальний предмет «Елементарні 
математичні уявлення», галузь «Природознавство» - через одноіменний 
предмет «Природознавство», галузь «Суспільствознавство» - через навчальні 
предмети «Я у Світі» та «Соціально-побутове орієнтування», освітня галузь 
«Технології» - через навчальні предмети «Предметно-практичне навчання» та 
«Основи інформатики», залузь «Здоров'я і фізична культура» через предмет 
«Адаптивна фізична культура», галузь «Мистецтво»  – через предмет 
«Мистецтво».  

Навчальний план включає години корекційно-розвиткових занять і  
реалізується через курси: «Психомоторний та сенсорний розвиток», 
«Логопедичні заняття», «Ритміка», «Альтернативна комунікація». 



Навчальний  план для складено в межах годин навчальних планів та з 
урахуванням психофізичних особливостей  учнів. 
 Додаткові 10 годин на навчальні предмети, факультативи, 
індивідуальні заняття та консультації використано на: 
підсилення  предметів інваріантної складової: 

- «Читання та письмо» - 2 година; 
- «Я у Світі» - 1 година; 
- «Елементарні математичні уявлення» - 1 година; 
-  «Природознавство» - 1 година; 

індивідуальні заняття: 
-   «Психомоторний та сенсорний розвиток» - 2 години; 
-   «Альтернативна комунікація» - 2 години; 
-   «Логопедичні заняття» - 1 година. 

Корекційно-розвиткові заняття 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-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 важливо приділяти увагу формуванню 
у них певного обсягу знань, адекватність поведінки та вміння діяти у 
конкретних життєвих ситуаціях.  
 Загальний обсяг навчального навантаження для дітей з 
інтелектуальними порушеннями легкого ступеня 5, 8-А, 9 класи складає 
3115 годин: для 5-го класу – 875 годин/навчальний рік, для 8-А-го, 9-го 
класів – по 1120 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального 
навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (Таблиця 4). 
 Навчальний план для 5, 8-А, 9 класів 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 план передбачає реалізацію 
освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 
окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на 
державному рівні, обов’язкову для дітей з інтелектуальними порушеннями  
та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення 
предметів інваріантної складової. Додаткові години на навчальні предмети, 
факультативи, індивідуальні заняття та консультації  використано на: 
 підсилення  предметів інваріантної складової: 

- 5  клас – українська література (1 година); 
- 8-А клас – українська література (1 година); 
- 9 клас – українська мова (1 година). 

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 
здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у 
календарному плані. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного 
журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано 
зазначені години. 

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти 
складається з семи освітніх галузей «Мови і літератури», «Математики», 
«Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», 
«Основи здоров’я і фізична культура».  

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальному плані реалізується 
через навчальні предмети «Українська мова», «Українська література» (5, 8-9 
класи). 

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальний предмет 
«Математика» (5, 8-9 класи).  



Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні 
предмети: «Природознавство» (5,8-9 класи), «Географія» (8-9 класи), «Фізика 
і хімія у побуті» (8-9 класи).  

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний 
предмети «Я у Світі» (5 клас) та «Історія України» (8-9 класи). 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: 
«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» (5, 8 класи). 

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети 
«Трудове навчання», «Інформатика» (5,8-9 класи).  
 Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується 
навчальними предметами «Основи здоров’я»  та «Фізична культура» (5,8-9 
класи).  
 Корекційно-розвиткове заняття «Лікувальна фізкультура (ритміка)» 
реалізується через «Лікувальну фізкультуру» та «Ритміку» (5, 8-9 класи).  
Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної 
культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури. 

Навчальний план включає години корекційно-розвиткових занять і  
реалізується через курси: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток 
мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка». 

Корекційно-розвиткові заняття проводять: вчитель-дефектолог, 
вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель музичного мистецтва. 
 У 8,9  класах   уроки трудового навчання діляться за такими 
напрямками підготовки: «Столярна справа», «Штукатурно-малярна справа»,  
«Швейна справа», «Квітникарство». 

Години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично 
допустимого  навантаження   учнів   (наказ   Міністерства  охорони здоров’я                                     
України від 20.02.2013 № 114, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних 
санітарних нормам 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»). 

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на 
групи під час вивчення окремих предметів встановлюються відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за 
№229/6517 (зі змінами). 

При проведенні уроків з трудового навчання для  посилення   
індивідуальної   роботи   з    учнями  запроваджується поділ класів на групи: 



Клас 
Кількість 

учнів 

Предмети 

Трудове навчання 

5 12 2 групи 
9 9 2 групи 

 
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 зорієнтований на роботу за 5-ти денним навчальним 
тижнем. 

Розділ 5.  
Особливості організації освітнього процесу  

та застосовуваних  у ньому педагогічних технологій 
 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 
екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах 
уроку або в позаурочний час.  
 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. 
 Дуже важливим моментом у роботі з дітьми з інтелектуальними 
порушеннями є забезпечення обережності педагогічного процесу, щоб 
уникнути перевантаження і без того вразливої нервової системи. 
 Навчання учнів 1-4 класів з інтелектуальними порушеннями має такі 
особливості: 

 повільність; 
 простий виклад матеріалу; 
 повторюваність; 
 поглиблений індивідуальний і диференційований підходи; 
 предметно-наочний і практичний характер; 
 опора на розвиненіші здібності й подолання загальної недостатності та вад 

інтелектуальної сфери; 



 спеціальна організація навчальної діяльності, зокрема розвиток стимулів до 
навчання та пізнавальних інтересів, керівна роль учителя, що виявляється в 
сукупності форм (педагог дає знання, організовує спостереження, інструктує, 
перевіряє, оцінює). 
 Незважаючи на різноманітність причин, які обумовлюють затримку 
психічного розвитку, її прояви мають низку спільних (типологічних) для цієї 
групи дітей особливостей: інтелектуальна недостатність, що виявляється у 
навчально-пізнавальній діяльності, інертність, повільність мислення, 
схильність до конкретизації, недорозвинення словесно-логічного мислення, 
порушення як імпресивної, так і експресивної мови, бідність мовного 
розвитку; нестійкість, підвищена неуважність, недостатня концентрація та 
швидка розсіюваність уваги, недостатність сформованості всіх видів 
сприймання (зорового, слухового, нюхового, шкірного тощо) і просторової 
орієнтації; порушення логічної, опосередкованої пам'яті; недорозвинення 
емоційно-вольової сфери (послаблення активності, зниження ініціативи в 
інтелектуальній діяльності, неспроможність керувати своєю поведінкою, 
емоційна незрілість). 
 У поєднанні зі швидкою втомлюваністю ці фактори серйозно 
гальмують навчання та розвиток. У стані втоми у школярів можуть виникати 
імпульсивні рухи: розгубленість, метушливість, через що вони не помічають 
своїх помилок, не доводять справу до кінця. Навички формуються повільно. 
Новий або незвичайний спосіб діяльності може спричиняти незадоволення, а 
інколи й протест. Під впливом невдач у них швидко розвивається негативне 
ставлення до навчальної діяльності. 
 Тільки завдяки кваліфікованій допомозі, спеціальній корекційній 
роботі послаблюються дефекти розвитку дітей. 
 Корекційна робота охоплює всі напрями навчальної діяльності, 
спрямована на розвиток різноманітних психічних процесів: сприйняття, 
пам'яті, мислення, мовлення, емоційно-вольової сфери тощо: на формування 
особистості загалом. 
 Але цей розвиток найбільш ефективно і повноцінно відбувається за 
відповідних педагогічних умов, основна з яких полягає в тому, що учні 
мають свідомо розібратися в логічній суті всіх тих навчальних і трудових 
завдань, які вони виконують у школі. 
 Спрямування навчальної роботи на свідоме засвоєння матеріалу, на 
введення логічної основи в навчальну діяльність неабияк сприяє корекції та 
вдосконаленню не лише вищих психічних функцій (на що, по суті, прямо 
звернена така робота), але й розвиває та коригує елементарні психічні 
процеси. 



 Корекція порушень відбувається у процесі всієї навчально-виховної 
роботи школи, проводиться на тому навчальному матеріалі, який є змістом 
того чи іншого навчального предмета. 
 Мета навчання має бути конкретно сформульована для кожного 
навчального предмета, уроку, виховного заходу. Особливо важлива ця 
проблема для спеціальної роботи всього педагогічного колективу. 
 Метою корекційної роботи є виправлення, послаблення недоліків 
психофізичного розвитку: 

 реалізація вимог охоронно-педагогічного режиму; 
 виправлення особливостей недорозвинення всієї пізнавальної діяльності й 

особливостей дитини; 
 урахування навчального потенціалу школяра; 
 визначення мети кожного уроку не абстрактно, а з урахуванням потенціалу 

кожного учня; формування навчальних умінь і навичок, позитивного 
ставлення до навчання, 

 урахування під час навчання рівня знань, умінь і навичок кожного учня з усіх 
навчальних предметів; 

 корекція мимовільної поведінки та уваги; 
 становлення уміння сприймати завдання вчителя та вихователя в усіх видах 

діяльності, контролювати свою активність, оцінювати результати 
(самооцінка); 

 формування прийомів розумової діяльності відбувається у певній системі 
(постійне ускладнення змісту навчання, поступове переведення практичних 
дій аналізу і синтезу та похідних від них операцій порівняння, узагальнення, 
конкретизації, класифікації тощо у сферу уявлень і понять); 

 невід'ємною частиною індивідуальної корекційної роботи є діагностика, що 
передбачає поширення й поглиблення знань педагогів про учнів; 

 підвищення кількості та якості вимог до розумової діяльності (при цьому 
обов'язково враховувати диференційовані й індивідуальні можливості дітей); 

 використання повноцінних зразків, на основі яких можливе здійснення 
розумових операцій; 

 підтвердження та заохочення правильно оформлених результатів 
пізнавальної діяльності; 

 зв'язок розумової діяльності учнів із суспільним життям і практикою; 
 формування мовленнєвих навичок здійснюється в поєднанні їх із 

практичними і розумовими здібностями. 
 З метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, 
створення сприятливих умов для здобуття базової загальної середньої освіти, 
професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів  у спеціальній 



школі проводиться корекційно-розвиткова робота з лікувальної  фізкультури, 
ритміки, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення. Корекційні 
заняття проводяться учителем з урахуванням особливостей розвитку учнів. 
 Тривалість уроків у 1-му класі - 30 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин, 
визначена Державними санітарними нормами та правилами «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», затвердженими 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 114, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за            
№ 410/22942. 
 Тривалість перерв  між  уроками становить 10 хвилин,  великих перерв 
після 2,3  уроків – 20 хвилин. 
 Спеціальна школа працює за навчальними програмами,  підручниками і 
посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства  освіти  і  науки  
України.  У  випадках,  коли учні  мають  ускладнені  вади психофізичного 
розвитку,  дисграфію, дислексію,  акалькулію і не можуть  засвоїти  програму  
з  окремих предметів,   педагогічна   рада   школи   за   поданням   шкільної 
психолого-медико-педагогічної комісії та  погодженням  з  батьками 
(особами,  які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів 
на навчання за індивідуальними навчальними програмами. 
 Індивідуальні   навчальні  програми   розробляються   вчителем  на 
основі навчальних   програм,  рекомендованих  Міністерством  освіти  і 
науки   України, та   навчального  плану,  погоджуються  з  батьками  
(особами, які   їх   замінюють),    розглядаються    педагогічною   радою  і   
затверджуються директором. Навчальні  досягнення  таких  учнів   
оцінюються за обсягом   матеріалу,  визначеного індивідуальною навчальною 
програмою.  
 У разі потреби спеціальна школа визначає індивідуальну освітню 
траєкторію учня (вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та 
затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на 
підставі письмової заяви одного з батьків або інших законних представників, 
або учня (вихованця) у разі досягнення повноліття, в якій, зокрема, повинні 
бути обґрунтовані причини та пропозиції щодо особливостей засвоєння 
освітньої програми (її окремих освітніх компонентів). Один з батьків або 
інших законних представників, або учень (вихованець) у разі досягнення 
повноліття може бути присутнім на засіданні педагогічної ради під час 
розгляду його заяви. 



 Навчання дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та 
тяжкого ступенів здійснюється за спеціальними навчальними програмами та 
(або) за індивідуальними програмами. З урахуванням контингенту учнів та за 
потреби конкретного навчального закладу можуть розроблятись локальні 
програми. Розроблені програми розглядаються методичним об’єднанням 
школи та затверджуються керівником навчального закладу. Допускається 
адаптація змісту програм для дітей з інтелектуальними порушеннями, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України, відповідно до 
пізнавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу 
матеріалу, його спрощенні за характером і структурою. 
 Зміст навчальних дисциплін для дітей з інтелектуальними 
порушеннями помірного та тяжкого ступенів має чітко виражену практичну 
спрямованість на оволодіння життєво необхідними адаптованими уміннями і 
навичками. Навчальний матеріал має бути максимально пов’язаний з 
реальним життям дитини, що підвищує мотивацію до навчання, формує 
пізнавальні інтереси, концентрично побудований на основі повторюваності 
навчальної інформації на різних предметах.   
 Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням 
психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня  і може 
здійснюватися у формі професійного навчання. 

Професійна освіта, спрямована на оволодіння навичками спеціальності 
в спеціальній школі визначається з урахуванням рекомендацій лікарів, 
побажань учнів  та їх батьків або осіб, які їх замінюють, потреб регіону. 

Професійне навчання організовується на базі навчально-виробничих 
майстерень, навчально-дослідних ділянок  тощо. 

Освітній процес  навчання дітей 5-9 класів з порушеннями інтелекту 
передбачає: 

- повільність процесу навчання; простіший, ніж у загальноосвітній 
школі, виклад навчального матеріалу; 

- повідомлення на кожному уроці навчального матеріалу невеликими 
порціями і опрацювання його на уроці; 

- максимальну розгорнутість і розчленованість складних понять і дій та 
їх багаторазову повторюваність; 

- постійне спирання на чуттєвий і пізнавальний досвід учнів з опорою 
на більш розвиненні здібності; 

- розчленування складної теми на окремі частини; 
- керівництво навчальною діяльністю, що передбачає спільне 

виконання навчальних завдань учителем і учнем. Це і пряма допомога учневі, 
і безпосередня побудова та організація його висловлювань, міркувань, 



відповідей на запитання, спостережень, практичних дій. Це і виправлення 
неправильно побудованих дій, регламентування фізичних і розумових 
зусиль, стимулювання їх розвитку. 

Істотні порушення пізнавальної діяльності в учнів з інтелектуальними 
порушеннями потребують посиленого педагогічного керівництва їхньою 
навчальною діяльністю. Однією з особливостей процесу навчання є інше, ніж 
у загальноосвітній школі, співвідношення самостійної діяльності учнів з 
діяльністю, керованою учителем. Кожна тема, яка вивчається в школі, кожен 
метод і прийом, використанні вчителем, мають не тільки сприяти збагаченню 
учнів знаннями, уміннями і навичками, а й корегувати властиві їм порушення 
психофізичного розвитку: сприймання, пам'яті, уявлень, мовлення, мислення, 
моторики як основних складових процесу навчання. 
 У дітей з порушеннями інтелекту нерідко спостерігаються розлади 
шкільних навичок: 
алексія – повна нездатність чи втрата здатності оволодіння процесом 
читання; 
дислексія – часткове порушення процесу читання, яке виявляється в 
характерних стійких помилках; 
аграфія – порушення письма, повна нездатність оволодіти процесом письма 
або втрата навичок письма. Здатність до копіювання, зазвичай, зберігається; 
дисграфія – часткове порушення процесу письма, при якому спостерігаються 
стійкі помилки: спотворення та заміни букв, перевертання звукоскладової 
будови слова, порушення злитності написання окремих слів в реченні, 
аграматизми на письмі; 
акалькулія – нездатність виконувати математичні дії. Діти з акалькулією не в 
змозі провести арифметичні дії навіть в межах 10; 
 Діти, у яких визначено діагноз: дислексія, дисграфія, акалькулія 
працюють не за загальним планом класу, а по індивідуальному плану, який 
складає вчитель по мірі засвоєння матеріалу. 

У тих випадках, коли певна частина учнів відрізняється від іншої  
настільки різко, що спільне навчання стає неможливим, вчитель вдається до 
диференційованого підходу при дозуванні навчального матеріалу, 
врахування співвідношення його з можливостями сприймання, уваги, 
мислення, пам'яті, емоційного стану розумово відсталих учнів.  

Для дітей з нижчим рівнем научуваності необхідно планувати ту 
частину навчального матеріалу та види робіт, які доступні їхнім 
пізнавальним можливостям. 
 Зміст навчальних дисциплін для дітей з інтелектуальними 
порушеннями помірного та тяжкого ступенів має чітко виражену практичну 



спрямованість на оволодіння життєво необхідними адаптованими уміннями і 
навичками. Навчальний матеріал має бути максимально пов’язаний з 
реальним життям дитини, що підвищує мотивацію до навчання, формує 
пізнавальні інтереси, концентрично побудований на основі повторюваності 
навчальної інформації на різних предметах.   
 Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються 
передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння 
учнями  (вихованцями) програмного матеріалу, розвитку їх здібностей, 
професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації. 
 Навчання учнів (вихованців) у спеціальній школі здійснюється з 
урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, 
формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує 
системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-
профілактичної роботи та реабілітаційних заходів. 
 Навчально-виховна та кореційно-розвиткова робота є складовою 
режиму закладу.   
 Тривалість уроків у 5-9 класах – 45 хвилин визначена Державними 
санітарними нормами та правилами «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», затвердженими наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 20.02.2013 №114, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за  № 410/22942. 
 Тривалість перерв  між  уроками становить 10 хвилин,  великої перерви 
після 3  уроку – 30 хвилин.  
 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. 

Професійна освіта, спрямована на оволодіння навичками спеціальності 
в школі визначається з урахуванням рекомендацій лікарів, побажань учнів  та 
їх батьків або осіб, які їх замінюють, потреб регіону. 

Професійне навчання організовується на базі навчально-виробничих 
майстерень, навчально-дослідних ділянок  тощо. 
 З метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів, 
створення сприятливих умов для здобуття базової загальної середньої освіти, 
професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів  у спеціальній 



школі проводиться корекційно-розвиткова робота з лікувальної  фізкультури, 
ритміки, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення. Корекційні 
заняття проводяться учителем з урахуванням особливостей розвитку учнів. 

З метою проведення корекції порушень у фізичному та (або) 
психічному розвитку учнів, їхньої  соціальної   адаптації корекційно-
розвиткові заняття  проводяться  у  другу половину дня за окремим 
розкладом.   

 Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються 
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р.         
№ 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного 
процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і будуть проведені протягом 
навчального року. 

 
Розділ 6.  

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 
Учні з інтелектуальними порушеннями отримують нецензовий рівень 

освіти. Особливостями критеріально-оцінювального підходу до змісту освіти 
дітей з різним рівнем порушень інтелектуального розвитку полягають у 
максимальному урахуванні можливостей їхнього психофізичного розвитку та 
особливостей опанування ними навчальним матеріалом. 

Запровадження демократичних змін в Україні передбачає не лише 
принципове оновлення змісту освіти, розширення форм її здобуття, а й 
реалізацію компетентнісного підходу до навчання, орієнтацію на особистісні 
можливості та інтереси учнів, спрямованість на новий освітній результат – 
формування предметних та ключових компетентностей школярів, умінь 
практично застосовувати знання, а не механічно засвоювати їх суму. 

Актуальним є оновлення змісту оцінювання навчальних досягнень 
учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку 
відповідно до Концепції Нової української школи. Реалізація 
компетентнісного підходу до змісту освіти дітей з різним рівнем порушень 
інтелектуального розвитку полягає у максимальному урахуванні 
можливостей їхнього психофізичного розвитку та особливостей опанування 
ними навчальним матеріалом. Освітній процес переорієнтовано в напрямі 
формування ключових та життєвої компетентностей учнів, тобто на перший 
план виходять методи і форми оцінювання, які зосереджуються насамперед 
на тому, що учні знають та вміють робити, як вони вміють використовувати 
набуті знання в практичній життєдіяльності. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку початкової школи спеціальних закладів (класів) 



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/ 

Особливої уваги заслуговує диференціювання та характеристика рівнів 
навчальних досягнень учнів зазначеної категорії, підтримки і заохочення 
позитивних змін у знаннях, уміннях, мотиваціях і реальній поведінці 
школярів з інтелектуальними порушеннями. 

Вагомою позицією розроблених критеріїв як діагностичного 
інструментарію є виявлення позитивної динаміки розвитку школярів, їхніх 
пізнавальних здібностей та можливостей до опанування знаннями, 
життєвими компетенціями; оцінювання засвоєння диференційованого 
освітнього змісту відповідно до часових термінів його опанування дітьми. 

Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах є 
оцінювальна діяльність, що здійснюється на засадах компетентнісного, 
діяльнісного, суб’єкт-суб’єктного підходів та передбачає партнерську 
взаємодію вчителя, учнів та їхніх батьків або інших законних представників 
(далі – батьки). Основними функціями оцінювання є мотиваційна, 
діагностична, коригувальна, розвивальна, навчальна, виховна, соціальна.  

Важливою особливістю даних критеріїв є рекомендація впровадження 
формувального оцінювання навчальних досягнень учнів. За формувальним 
оцінюванням відстежується особистісний розвиток дитини та хід 
опановування нею навчального досвіду як основи компетентності. 

Таке оцінювання дозволяє: 
• вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; 
• оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів освітнього 
процесу; 
• вчасно виявляти проблеми й запобігати їх поглибленню; 
• мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі 
результати; 



• виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, переконання 
у своїх можливостях і здібностях. 

Ключовими тезами при розробленні критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкових класів є: 

- урахування нових тенденцій оцінювання школярів у закладах 
загальної середньої освіти відповідно до Концепції НУШ (відміна бальної 
системи оцінювання у 1-3 класах); 

- урахування компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів у 
процесі вивчення досягнень учнів; 

- використання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з 
порушеннями інтелектуального розвитку як основи моніторингу динаміки 
розвитку навчальної діяльності школярів; 

- урахування наступності навчання (узгодження загальних позицій 
оцінювання в початковій та старшій школі (класах) для дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку; 

- урахування критеріїв оцінювання для виявлення, вимірювання та 
оцінювання навчальних досягнень на основі опанування змісту навчальних 
програм за предметами. 

Стосовно дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня, 
об’єктом оцінювання є позитивна динаміка особистісного розвитку кожної 
дитини по відношенню до її попередніх індивідуальних досягнень та рівня 
сформованості адаптаційних умінь. Оцінювання навчальних досягнень учнів 
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. 

Одним із засобів визначення стану психофізичного розвитку дитини є 
діагностика актуального рівня психомоторного, інтелектуального, 
психоемоційного, фізичного та особистісного розвитку дитини та 
відповідного визначення напрямів корекційно-розвивальної роботи та 
супроводу шляхом компетентнісного та особистісно орієнтованого навчання 
з урахуванням пізнавальної діяльності дитини. 

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.  

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1-3 
класів з порушеннями інтелектуального розвитку у початковій школі має 
формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктивних 



засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 
самооцінювання. 

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на 
спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається 
з перших днів навчання у школі і триває постійно. 

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги до 
результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені 
Державним стандартом початкової освіти та очікуваними результатами, 
зазначеними в типових освітніх програмах для навчання дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку. При цьому особливості дитини 
можуть впливати на темп та характер навчання, вибір доцільних методів та 
форм навчання, внаслідок чого вона може досягати вказаних результатів.  

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів 
використовуються для: 

- організації постійного спостереження за динамікою формування 
певних навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними 
результатами, та особистим розвитком учня;  

- обговорення навчального поступу з учнями та їхніми батьками або 
особами, які їх замінюють; 

- формувального (поточного) та завершального (підсумкового) 
оцінювання. 

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання має місце 
лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх 
завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі 
подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення 
завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням 
особливостей учнів класу. 

Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, 
зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. Метою 
такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх 
можливостях; відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на сильних 
сторонах, а не на помилках; діагностування досягнення на кожному з етапів 
навчання; адаптування освітнього процесу до здатностей дитини; виявлення 
проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню; стимулювання бажання 
вчитися та прагнути максимально можливих результатів; запобігання 
побоюванням помилитися.  

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на 
навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню 



навичок застосування знань і умінь при виконанні практико-орієнтованих 
завдань. 

Невід’ємним складником оцінювальної діяльності є вироблення в учнів 
здатності оцінювати (під керівництвом педагога) власний прогрес. Для 
організації самоконтролю можна (на розсуд педагогів) використовувати 
різноманітні листки оцінювання, оформлені у цікавий для дітей спосіб. 
Здійснення зворотного зв’язку з учнями в процесі оцінювання кожної 
виконаної роботи має орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на 
саморозвиток і вдосконалення. Таким чином виявляється формувальний 
характер контролю та оцінювання особистісного розвитку учнів та хід 
набуття ними навчального досвіду і компетентностей. 

Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального 
оцінювання. 

1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних 
цілей. 

Вчитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроків «заняття». 
Ціль має бути вимірною, щоб через оцінювання з’ясувати, на якому рівні 
вона досягнута. 

2. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. 
Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить процес оцінювання 

прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів освітнього процесу, та сприяє 
позитивному ставленню до самого процесу. Критерії оцінювання для 
поточного оцінювання мають описувати те, що заявлено в навчальних цілях. 
Учнів слід ознайомити із ними до початку виконання завдання. Чим 
конкретніше сформульовані критерії оцінювання, тим зрозумілішою для 
учнів є діяльність щодо успішного виконання завдання. 

3. Забезпечення активної участі учнів у процесі оцінювання. 
Створення ефективного зворотного зв’язку, який має бути зрозумілим і 

чітким, доброзичливим та своєчасним. У процесі оцінювання важливо не 
протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має бути порівняння 
роботи (відповіді, дії тощо) з тим, як працювала дитина раніше. Доцільно 
акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. 
Складнощі у навчанні необхідно обговорювати з учнем індивідуально, аби не 
створювати ситуацію колективної зневаги до дитини.  

Водночас, під керівництвом та допомогою вчителя, доцільно залучати 
дітей до взаємооцінювання (враховуючи пізнавальні можливості учнів), при 
цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат 
роботи однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує 
навчання, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного 



ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття 
значимості кожного в колективі. 

4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну 
діяльність (рефлексія). 

У процесі навчання учнів початкових класів важливе значення має 
становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій та 
дій однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх 
відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як 
особистісного новоутворення у повному обсязі мають сформуватися тільки 
наприкінці молодшого шкільного віку. 

Слід зазначити, що здатність до персональної рефлексії у дітей 
молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями є достатньо 
обмежена, але можливості її розвитку актуалізуються під час роботи в групі. 
Умовою розвитку рефлексії в цьому віці є включення дитини у взаємодію з 
наступним відтворенням фактичних актів дій та комунікацій в контексті 
особистісного та спільного значення. Таким чином закладаються основи для 
самоспостереження і спостереження, які виводяться на рефлексивний рівень 
у майбутньому. Спонукають до рефлексії запитання: «Що нового дізнався на 
уроці?», «Що привернуло твою увагу?», «Ти активно працював на уроці?», 
«Що тобі найбільше сподобалось?». 

5. Коригування спільно з учнями підходів до навчання з 
урахуванням результатів оцінювання. 

Формувальне оцінювання дає можливість вчителю, відстежуючи рух 
дитини до навчальних цілей, здійснити коригування освітнього процесу на 
ранніх етапах, а учневі – усвідомити відповідальність за своє навчання. 
Оцінка діяльності учнів має бути позитивною. У випадку невдач або 
непосильності певної роботи для конкретного учня доцільно запропонувати 
йому легше завдання, аби оцінити й підтримати зусилля. 

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний 
аналіз допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним, та 
конкретні вказівки про те, як покращити досягнутий результат, не є 
предметом розгляду у першому, другому класах, але стають актуальними на 
подальших навчальних етапах у початковій школі. 

Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням 
портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні 
учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні 
досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово 
збільшується відповідальність за власне навчання. Кожен учень має власний 
стиль і темп навчання. Тому важливо усвідомлювати, що оцінювання учня 



вчителем не повинно стати причиною зниження самооцінки молодшого 
школяра, що неминуче позначається на його навчальній мотивації й 
успішності. 

Під час організації навчання взагалі і оцінювання в початкових класах 
зокрема, важливо створювати для учнів ситуацію успіху. Навіть невеличке 
досягнення надихає дітей. А вчитель, звичайно, завжди може знайти 
можливість запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб навіть 
найслабший учень міг вирізнитися з кращого боку; дуже важливо похвалою 
відмітити навіть ледь помітне просування уперед: «Добре! Ти виконав 
завдання сьогодні набагато краще». 

Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими. Молодші школярі 
мають характерну особливість сприймати оцінку за виконання якогось 
завдання як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як 
вияв негативного ставлення з боку вчителя. 

Враховуючи цю вікову особливість, а також важливу роль початкової 
школи як «стартового майданчика» для того, щоб задати індивідуальну 
траєкторію особистості не тільки в навчальній діяльності, а й в 
особистісному розвитку, вчителю слід використовувати формувальне 
оцінювання, яке на етапі початкових класів має включати два обов’язкових 
компоненти: 

1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості; 
2) позитивне ставлення до зусиль учнів, спрямованих на розв’язання 

задач (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату). 
Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що 

здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень 
учня-учениці, фіксується учителем у свідоцтві досягнень. 

Свідоцтво досягнень має бути зрозумілим документом для батьків 
дитини або осіб, які їх замінюють, що дає розгорнуте уявлення про 
навчальний поступ дитини в школі під час навчального року. 

Запропонований зразок свідоцтва досягнень учнів початкової школи 
складається з двох частин: перша частина – характеристика особистих 
досягнень учнів, заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні як 
підсумковий звіт, із метою фіксування навчального поступу, у якому 
оцінюється активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з 
іншими учнями тощо. 

Друга частина складається з оцінювання предметних компетентностей. 
Заповнюється тільки у травні. 

Для оцінювання учнів пропонується рівнева система: «має значні 
успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з 



допомогою вчителя», «потребує значної уваги і постійної допомоги 
вчителя». 

Учителі, які викладають навчальні предмети в початковій школі, дають 
характеристику предметних компетентностей учня за рівневою системою. У 
першому-третьому класах оцінювання має описовий характер як рівня 
навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього 
процесу в цілому, але не результату. 

При заповненні свідоцтва досягнень пропонується відмічати 
визначення рівня у довільній формі (графічні знаки). 

Учитель роздруковує два екземпляри свідоцтва. Батькам або особам, 
які їх замінюють, видають один екземпляр, другий залишається в закладі 
освіти і зберігається в особовій справі. За бажанням, батьки можуть 
залишити свій коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і 
написати свої побажання на екземплярі, що зберігається в школі. 

Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання результатів 
навчання учня є конфіденційною. Вона обговорюється лише під час 
індивідуальних зустрічей учителя з учнем/ученицею та його /її батьками, які 
беруть участь у розробленні індивідуальної траєкторії розвитку учня. 

Вчитель, за бажанням, може додавати особисті або навчальні 
характеристики на свій розсуд. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку легкого ступеня у 4 класі може здійснюватись 
бально (за рішенням педради закладу загальної середньої освіти) з основних 
предметів інваріантної складової.  

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 складові 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; 

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, спрямованих 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. 

1. Зміст навчання (змістовий компонент) – знання про об’єкт 
вивчення (уявлення, поняття, явище тощо, в т. ч. про правила, засоби 
перетворення об’єкта, про вимоги до результату; про складові та 
послідовність виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т. д.). 
Змістовий компонент конкретизується відповідно до змісту навчання 
кожного навчального предмета. 

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань: 

 повнота (від фрагментарного відтворення навчального матеріалу 
до відтворення матеріалу у повному обсязі); 

 правильність (від не завжди точного до правильного відтворення 
навчального матеріалу); 

 усвідомленість (від розуміння в основному, переказу до вміння 
пояснити, виокремити головне та другорядне); 

 застосування знань: адекватність; самостійність в умовах різної 
міри новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові); надання допомоги. 

2. Практичні навички та вміння (операційно-організаційний 
компонент) – дії, способи дій (вміння, навички), діяльність: 
1) предметні (відповідно до змісту основних навчальних предметів у 

спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку); 

2) розумові (порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 
узагальнювати тощо) та загальнонавчальні (аналізувати, планувати, 
організовувати, контролювати процес і результати виконання завдання, 
діяльності в цілому; вміння користуватися підручником та іншими 
доступними джерелами інформації). 

При оцінці підлягають аналізу такі характеристики: 
виконання дій: 
а) правильність;  
виконання завдань: 
а) розуміння завдання; 
б) новизна умов завдання (за зразком, аналогічне, відносно нове); 

в) самостійність виконання (контроль, допомога: практична – спільне 
виконання дії з вчителем, показ дії; вербальна – повторний інструктаж, 
аналіз, пояснення завдання, запитання, підказка, вказівка; загальна – 
стимулювання, підтримка, схвалення, активізація уваги); 



г) усвідомленість способу виконання завдання (від переказу до 
пояснення);   

д) якість виконаної роботи; 

є) цілеспрямованість,  поетапність виконання та ін. 
3. Ставлення до навчання (емоційно-мотиваційний компонент). 

При оцінці підлягають аналізу такі його характеристики: 
а) характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитивне, 

зацікавлене, виразне позитивне), 
б) дієвість (від споглядального (пасивного) до дієвого), 
в) сталість (від епізодичного до сталого). 
В основному ці характеристики змістового, операційно-організаційного 

та емоційно-мотиваційного компонентів навчання учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку покладено в основу визначення рівнів 
навчальних досягнень (І - початковий, ІІ – середній, ІІІ – достатній ) та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень, відповідних їм 
диференційних балів з кожного навчального предмета. 

Для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 
розроблено диференційовані рівні навчальних досягнень (І – початковий, II – 
середній, III – достатній), які характеризують особливості життєвої 
компетентності та обумовлюють їхню соціалізацію. 

  
Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень учнів  
з порушеннями інтелектуального розвитку легкого ступеня 

І рівень – початковий.  
Учень (учениця) з допомогою вчителя фрагментарно, неточно 

відтворює окремі елементи, ознаки об’єкта вивчення; з допомогою вчителя 
виконує окремі дії, елементарні завдання. Ставлення до навчання байдуже. 
Потребує контролю, допомоги та стимулювання з боку вчителя. 

ІІ рівень – середній.  
Учень (учениця) в основному здатний відтворити більшу частину 

навчального матеріалу, але допускає окремі неточності. Матеріал розуміє, 
може виокремити головне і другорядне, частково чи за допомогою вчителя 
пояснити. Виконує дії та завдання в аналогічних умовах (під керівництвом 
вчителя). Достатньо стале зацікавлене ставлення до навчання. В окремих 
випадках потребує контролю та допомоги з боку вчителя.  

ІІІ рівень – достатній.  
Учень відтворює матеріал, визначений навчальною програмою. 

Матеріал розуміє, може виокремити головне і другорядне, пояснити. 
Застосовує знання, вміння й навички в аналогічних та відносно нових 



умовах. Здатний самостійно і правильно виконувати дії, аналогічні та 
відносно нові завдання. Здатний пояснити використаний спосіб виконання 
завдання та застосувати для розв’язання іншого. Стале, виразно-позитивне 
ставлення до навчання. 

 
Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень 

учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 

I – початковий.  

Учень (учениця) за допомогою вчителя фрагментарно впізнає (показує 
або називає) предмет вивчення. За повної підтримки вчителя намагається 
виконати елементарні практичні дії, переважно пасивного характеру. 
Ставлення до навчання байдуже. Потребує значної постійної допомоги, 
повної підтримки та супроводу з боку вчителя. 

II – середній.  
Учень (учениця) за допомогою учителя частково розпізнає об’єкт 

вивчення. Виконує окремі дії предметно-практичного змісту на рівні 
копіювання способу виконання. Виявляє епізодичний інтерес до навчання, 
має байдуже або слабковиразне позитивне ставлення до навчально-
практичної діяльності. Потребує схвалення, постійної допомоги, супроводу, 
контролю та стимулювання. 

III – достатній.  
Учень (учениця) має уявлення про об’єкт вивчення. З використанням 

наочності відтворює (не завжди точно) основні змістові елементи 
навчального матеріалу. Матеріал в основному розуміє, але пояснити, 
виокремити в ньому суттєве та другорядне не може. За наслідуванням і 
словесною інструкцією епізодично виконує прості завдання предметно-
практичного змісту. Має слабковиразне позитивне ставлення до навчально-
практичної діяльності. Потребує стимуляції та постійної значної допомоги 
щодо виконання предметно-практичних дій, завдання, організації робочого 
місця. 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з 
порушеннями інтелектуального розвитку є поточне, тематичне та 
підсумкове. 

Враховуючи особливості навчальної діяльності учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку, тематична оцінка здійснюється за результатами 
поточного оцінювання. При цьому поточне оцінювання виконує діагностико-
коригуючу, стимулюючу функції. Кожному рівню навчальних досягнень 
відповідає своя шкала диференційованих балів (див. таблиці). 



Особливості оцінювання учнів з порушеннями інтелектуального 
розвитку за допомогою портфоліо представлено у навчально-методичних 
посібниках співробітників Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 
Миколи Ярмаченка НАПН України. В посібниках охарактеризовано якісні 
показники індивідуального оцінювання, представлено технологію порт 
фоліо. 

Навчальні досягнення учнів 4 класів підлягають формувальному і 
підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання 
результатів навчання учнів у четвертих класах може здійснюватись бально, 
як пропедевтичний етап оцінювання у основній ланці школи. Для дітей з 
помірним ступенем порушення інтелектуального розвитку навчальні та 
особистісні досягнення рекомендовано фіксувати у свідоцтві досягнень.  

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного 
розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи 
компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку 
особистості, є невід’ємним складником освітнього процесу та здійснюється 
постійно. 

Формувальне оцінювання передбачає організацію учителем діяльності 
учнів щодо усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів навчання, 
способів їх досягнення та визначення подальших навчальних дій щодо 
покращення досягнень за результатами зворотного зв’язку. 

Враховуючи особливості навчальної діяльності учнів спеціальної 
школи, тематична оцінка здійснюється за результатами поточного 
оцінювання. При цьому поточне оцінювання виконує діагностико-
коригуючу, стимулюючу функції. Кожному рівню навчальних досягнень 
відповідає своя шкала диференційованих балів. 

Застосування оцінювання сприятиме підтриманню бажання вчитися та 
прагнути максимально можливих результатів; оптимальному темпу здобуття 
освіти учнів; формуванню в учнів упевненості у собі, усвідомлення своїх 
сильних сторін; формуванню самоконтролю та саморегуляції навчальної 
діяльності як невід’ємних етапів на шляху досягнення успіху; забезпеченню 
постійного зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями 
навчального матеріалу; здійснення діагностування особистісного розвитку та 
навчальних досягнень учнів на кожному з етапів навчання. 

Особливостями компетентнісного підходу до змісту освіти учнів з 
різним ступенем порушення інтелектуального розвитку полягають у 
максимальному урахуванні можливостей їхнього психофізичного розвитку та 
особливостей опанування ними навчальним матеріалом. Враховано діапазон 
порушень розвитку пізнавальної діяльності учнів у закладах освіти, що в 



свою чергу, обумовлює рівень засвоєння навчального матеріалу та 
особливості сформованості життєвих компетентностей.  

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 представлених критеріїв є: мотиваційна, 
діагностико-коригуюча, контролююча, навчальна, розвивитково-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. 

Науково-практичне значення розроблених Критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 
полягає у визначенні психолого-педагогічних, методичних підходів до 
оцінювання набутих предметних компетентностей, зокрема, мовленнєвої, 
комунікативної, природознавчої, математичної, музичної, образотворчої, 
здоров’язбережувальної, предметно-практичної та соціально-побутової, 
необхідних для формування особистості школяра.   

При розробленні Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5-
10 класів важливими позиціями є: 

- урахування нових освітніх тенденцій в закладах освіти відповідно 
нового Закону «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»; 

- урахування особистісно зорієнтованого та компетентнісного 
підходів у процесі вивчення досягнень учнів; 



- використання критеріїв оцінювання як підґрунтя моніторингу 
динаміки розвитку навчальної діяльності здобувачів освіти; 

- урахування критеріїв оцінювання для виявлення, вимірювання та 
оцінювання навчальних досягнень на основі опанування змісту 
навчальних програм за предметами. 

Стосовно дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня, 
об’єктом оцінювання їхніх навчальних досягнень є позитивна динаміка 
особистісного розвитку кожного учня по відношенню до його попередніх 
індивідуальних досягнень та рівня сформованості адаптаційних умінь. 
Результатом навчальних досягнень школярів даної категорії можна вважати 
їхнє просування за предметно-орієнтованим напрямом та сформованістю 
життєвої компетентності у відповідності до визначеного індивідуального 
освітнього маршруту. Провідну роль відіграють не лише освітні галузі, а й 
предмети, що сприяють формуванню та розвитку життєво необхідних умінь 
та навичок. 

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.  

Одним із засобів визначення стану психофізичного розвитку дитини є 
заповнення індивідуальної програми розвитку, що складається з діагностики 
емоційно-вольової, фізичної, когнітивної, мовленнєвої, соціальної сфери та 
відповідного визначення напрямів корекційно-розвиткової роботи, 
психолого-педагогічного супроводу шляхом особистісно зорієнтованого та 
компетентнісного  навчання з урахуванням особливостей пізнавальної 
діяльності дитини. 

Використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з 
порушеннями інтелектуального розвитку в практиці роботи закладів освіти 
сприятиме корекційному спрямуванню навчального процесу, зосередженню 
педагогічної уваги на розвитку особистості учнів з інтелектуальними 
порушеннями; формуванню у них відповідних життєвих компетентностей, 
зокрема, професійно-трудової адаптації. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку легкого ступеня 5-10 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: 

7. Мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання навчальних 
досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання поліпшити свої 
результати, розвиває відповідальність, формує позитивні мотиви навчання; 

8. 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, спрямованих на усунення цих прогалин; 

9. 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; 

10. Навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних 
досягнень учнів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню, 
систематизації, застосуванню знань, навичок і вмінь; 

11. 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; 



12. 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. 

1. Зміст навчання (змістовий компонент) – знання про об’єкт 
вивчення (уявлення, поняття, явище тощо, в т. ч. про правила, засоби 
перетворення об’єкта, про вимоги до результату; про складові та 
послідовність виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т. д.). 
Змістовий компонент конкретизується відповідно до змісту навчання 
кожного навчального предмета. 

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань: 

 повнота (від фрагментарного відтворення навчального матеріалу 
до відтворення матеріалу у повному обсязі); 

 правильність (від не завжди точного до правильного відтворення 
навчального матеріалу); 

 усвідомленість (від розуміння в основному, переказу до вміння 
пояснити, виокремити головне та другорядне); 

 застосування знань: адекватність; самостійність в умовах різної 
міри новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові); надання допомоги. 

2. Практичні навички та вміння (операційно-організаційний 
компонент) – дії, способи дій (вміння, навички), діяльність: 



3) предметні (відповідно до змісту основних навчальних предметів у 
спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку); 

4) розумові (порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 
узагальнювати тощо) та загальнонавчальні (аналізувати, планувати, 
організовувати, контролювати процес і результати виконання завдання, 
діяльності в цілому; вміння користуватися підручником та іншими 
доступними джерелами інформації). 

При оцінці підлягають аналізу такі характеристики: 
виконання дій: 
а) правильність;  
виконання завдань: 
а) розуміння завдання; 
б) новизна умов завдання (за зразком, аналогічне, відносно нове); 

в) самостійність виконання (контроль, допомога: практична – спільне 
виконання дії з вчителем, показ дії; вербальна – повторний інструктаж, 
аналіз, пояснення завдання, запитання, підказка, вказівка; загальна – 
стимулювання, підтримка, схвалення, активізація уваги); 

г) усвідомленість способу виконання завдання (від переказу до 
пояснення);   

д) якість виконаної роботи; 

є) цілеспрямованість,  поетапність виконання та ін. 
3. Ставлення до навчання (емоційно-мотиваційний компонент). 

При оцінці підлягають аналізу такі його характеристики: 
а) характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитивне, 

зацікавлене, виразне позитивне), 
б) дієвість (від споглядального (пасивного) до дієвого), 
в) сталість (від епізодичного до сталого). 
В основному ці характеристики змістового, операційно-організаційного 

та емоційно-мотиваційного компонентів навчання учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку покладено в основу визначення рівнів 
навчальних досягнень (І - початковий, ІІ – середній, ІІІ – достатній ) та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень, відповідних їм 
диференційних балів з кожного навчального предмета. 

Для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 
розроблено диференційовані рівні навчальних досягнень (І – початковий, II – 
середній, III – достатній), які характеризують особливості життєвої 
компетентності та обумовлюють їхню соціалізацію. 

  



Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень учнів  
з порушеннями інтелектуального розвитку легкого ступеня 

І рівень – початковий.  
Учень (учениця) з допомогою вчителя фрагментарно, неточно 

відтворює окремі елементи, ознаки об’єкта вивчення; з допомогою вчителя 
виконує окремі дії, елементарні завдання. Ставлення до навчання байдуже. 
Потребує контролю, допомоги та стимулювання з боку вчителя. 

ІІ рівень – середній.  
Учень (учениця) в основному здатний відтворити більшу частину 

навчального матеріалу, але допускає окремі неточності. Матеріал розуміє, 
може виокремити головне і другорядне, частково чи за допомогою вчителя 
пояснити. Виконує дії та завдання в аналогічних умовах (під керівництвом 
вчителя). Достатньо стале зацікавлене ставлення до навчання. В окремих 
випадках потребує контролю та допомоги з боку вчителя.  

ІІІ рівень – достатній.  
Учень відтворює матеріал, визначений навчальною програмою. 

Матеріал розуміє, може виокремити головне і другорядне, пояснити. 
Застосовує знання, вміння й навички в аналогічних та відносно нових 
умовах. Здатний самостійно і правильно виконувати дії, аналогічні та 
відносно нові завдання. Здатний пояснити використаний спосіб виконання 
завдання та застосувати для розв’язання іншого. Стале, виразно-позитивне 
ставлення до навчання. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку школи ІІ ступеня здійснюється за Критеріями 
оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями 
інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: 
О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко, 
Н.А. Ярмола та ін.: за ред.: О.В. Чеботарьової. – К., ІСП НАПН України, 2019 

(схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами науково-методичною комісією з спеціальної педагогіки Науково-
методичної ради МОН, 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/ . 

 
Розділ 7. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 



освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів.  

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. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 
ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

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. 
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 здобувачів 
освіти до навчання, діти набувають досвіду застосування знань на практиці 
та перенесення їх в нові ситуації. 

Очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти, 
пропонований зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті 
МОН подано в переліку комплектів програм для дітей з інтелектуальними 
порушеннями у таблиці 5.  

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 
стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, 
які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати 
навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 
учнів. 

 

№ 
з/п 

Ключові 
компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 
державною         
(і рідною — у 

Уміння: (самостійно або за допомогою) ставити 
запитання і розпізнавати проблему;  робити 
висновки на основі інформації, поданої в різних 



разі відмінності) 
мовами 

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 

2 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. 
Навчальні ресурси: розв'язування математичних 
задач, зокрема  таких, що моделюють реальні 
життєві ситуації 

3 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; користкватися технологічними 
пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості 



природничих наук як універсальної мови науки, 
техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових 
ідей в сучасних інформаційних технологіях 
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 
які ілюструють функціональні залежності 
результатів впливу людської діяльності на природу 

4 Інформаційно-
цифрова 
компетентність 

Уміння: (самостійно або 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. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 
графіків та діаграм за допомогою програмних 
засобів 

5 Уміння вчитися 
впродовж життя 

Уміння: (самостійно або 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 



6 Ініціативність і 
підприємливість 

Уміння: (самостійно або 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. 
Навчальні ресурси: завдання підприємницького 
змісту (оптимізаційні задачі) 

7 Соціальна і 
громадянська 
компетентності 

Уміння: (самостійно або 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 

8 Обізнаність і 
самовираження у 
сфері культури 

Уміння: (самостійно або 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. 
Навчальні ресурси:математичні моделі в різних 
видах мистецтва 

9 Екологічна 
грамотність і 
здорове життя 

Уміння: (самостійно або за допомогою) 
аналізувати та 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.  
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 
соціально-економічного, екологічного змісту; 
задачі, які сприяють усвідомленню цінності 
здорового способу життя 

  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти, пропонований зміст 
навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти 
і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті МОН подано в 
переліку комплектів програм для дітей з інтелектуальними порушеннями у 
додатку 5.  
 
 

 
 
 



Таблиця 1 
Навчальний план 

з навчанням українською мовою  
для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня, 

інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів (1 клас) 
на 2020/2021навчальний рік 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

на тиждень у 
класах 

 
Разом 

1 
Мовно-літературна Формування навичок 

читання та письма 
4 4 

Математична Формування 
елементарних 
математичних уявлень 

2+1 3 

Природнича 
Соціальна і 
здоров’язбережувальна 
Громадянська та 
історична 

Я досліджую світ 
Соціально-побутове 
орієнтування 

1+1 
4 

2 
4 

Технологічна Предметно-практичне 
навчання 

2 2 
Інформатична 

Мистецька Розвиток художньо-
естетичних навичок 

2 2 

Фізкультурна Адаптивна фізична 
культура 

3 3 

Усього: 18+2 20 
Корекційно-розвиткова 
робота 

Психомоторний та 
сенсорний розвиток 

3 3 

Логопедичні заняття 2+1 3 

Ритміка 1 1 

Альтернативна 
комунікація  

2+2 4 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, 
курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 

5 5 

Гранично допустиме навантаження  20 20 

Сумарна кількість годин інваріантної  і варіативної 
складових 

31 31 

 

Складено відповідно до Типової 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 р. № 814, зі 
змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018   № 917 
«Про внесенння змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814» 
(таблиця 16) 
 
Директор                                                                                    Н.Василенко 



Таблиця 2 
 

Навчальний план 
з навчанням українською мовою  

для дітей з інтелектуальними порушеннями (4 клас) 
на 2020/2021навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількістьгодин на 
тиждень у класах 

Разом 

4 

Мови і література Українська мова 7 7 
Математика Математика 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 

Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2 2 

Основи здоров’я 1 1 

Технології Трудове навчання 2 2 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче 
мистецтво 

1 1 

Разом 21 21 

Корекційно-розвиткові 
заняття 

Розвиток мовлення 4 4 
Ритміка 1 1 
Лікувальна 
фізкультура 

1 1 

Cоціально-побутове 
орієнтування 

2 2 

Додаткові години на 
предмети інваріантної  
складової, курси за  
вибором, індивідуальні  
та групові заняття 

Сходинки до 
інформатики 

1 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 
учня (без корекційно-розвиткових занять) 

22 22 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної 
складових 

30 30 

 
Складено відповідно до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальноїсередньої 

освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом  Міністерства 
освіти і науки України від 25.06.2018 № 693 (таблиця 14) 

 
 
Директор                                                                                    Н.Василенко 



Таблиця  3 
                                                          

Навчальний план 
для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня, 

інтелектуальними порушеннями помірного  
та тяжкого ступенів на 2020/2021 навчальний рік 

 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин 

на тиждень у 
класах 

 
Разом 

8-Б 
Мови і літератури Читання та письмо 3+2 5 
Суспільствознавство Я у Світі 1+1 2 

Соціально-побутове 
орієнтування 

5 5 

Математика Елементарні математичні 
уявлення 

2+1 3 

Природознавство Природознавство 1+1 2 

Мистецтво Мистецтво 2 2 

Технології Предметно-практична 
діяльність 

5 5 

Основи інформатики 1 1 
Здоров’я і фізична 
культура 

Адаптивна фізична 
культура 

2 2 

Разом 22+5 27 

Корекційно-розвиткові 
заняття 

Психомоторний та 
сенсорний розвиток 

2+2 4 

Альтернативна 
комунікація 

1+2 3 

Ритміка 1 1 

Логопедичні заняття 1+1 2 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, 
курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 

10 10 

Гранично допустиме навантаження  32 32 

Сумарна кількість годин інваріантної  і варіативної 
складових 

37 37 

 
Складено відповідно до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступенів для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 р. №627, зі змінами відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019   № 808 «Про внесенння змін 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627» (таблиця 19.1) 

 
Директор                                                                                    Н.Василенко 



                                                                                                                   Таблиця 4 
 Навчальний план 

для  дітей з інтелектуальними порушеннями (5, 8А, 9 класи) 
на 2020/2021 навчальний рік 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількістьгодин на 

тижденьу класі 
Всього 
годин 
 

5 8-А 9  
Мови і літератури Українська мова 3 3 2+1 9 

Українська література 2+1 2+1 2 8 
Суспільствознавство Історія України - 2 2 4 

Я у Світі 1 - - 1 
Основи правознавства - - - - 

Математика Математика 4 4 4 12 
Природознавство Природознавство 1 2 2 5 

Географія - 2 2 4 
Фізика і хімія в побуті - 2 2 4 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - 2 
Образотворче мистецтво 1 1 - 2 

Технології Трудове навчання 7 8 11 26 
Інформатика  1 1 1 3 

Здоров’я і фізична 
культура 

Основи здоров’я 1 1 1 3 
Фізична культура 2 2 2 6 

Разом  24+1 31+1 31+1 89 
Корекційно-
розвиткові заняття 

Соціально-побутове 
орієнтування 

2 2 2 6 

Розвиток мовлення 1 1 1 3 
Лікувальна фізкультура 
(ритміка) 

2 2 2 6 

Додаткові години  на навчальні предмети, факультативи, 
індивідуальні заняття та консультації 

1 1 1 3 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 
(без корекційно- розвиткових занять) 

25 32 32 89 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної 
складових 

30 37 37 104 

 
Складено відповідно до Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступенів для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 р. № 627 (таблиця 18)  
 

 
 
 
Директор                                                                                    Н.Василенко 
 

 



Таблиця  5 
Перелік навчальних програми для дітей з інтелектуальними 

порушеннями (початкова освіта) 
№п/п Назва Автор Рік 

видання 
1.  Комплект навчальних програм: 

«Українська мова», «Математика», 
«Природознавство», «Я у світі», 
«Фізична культура», «Основи здоров’я», 
«Трудове навчання», «Музичне 
мистецтво», «Образотворче мистецтво», 
«Соціально-побутове орієнтування» для 
2-4 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей. 

За ред.  
Макарчук Н. О. 

2014 

2.  Програма з образотворчого мистецтва 
для 2-4 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для 
розумово відсталих дітей (для дітей з 
помірною, тяжкою, глибокою розумовою 
відсталістю) 

 Омельянович І. М., 
Дмитрієва І. В. 

2010 

3.  Програма з української мови для 2-4 
класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей (для дітей з помірною, 
тяжкою, глибокою розумовою 
відсталістю) 

Вавіна Л. С. 2010 

4.  Програма з трудового навчання для 2-4 
класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей (для дітей з помірною, 
тяжкою, глибокою розумовою 
відсталістю) 

Мерсіянова Г. М. 2010 

5.  Програма «Я і Україна (довкілля)» для   
2-4 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей (для дітей з помірною, 
тяжкою, глибокою розумовою 
відсталістю) 

Мякушко О. І. 2011 

6.  Програма з математики для 2-4 класів 
спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для розумово відсталих дітей 
(для дітей з помірною, тяжкою, глибокою 
розумовою відсталістю) 

Волнянська Н. В., 
Юр’єва Ю. М.,  
Засуха Г. П. 

2012 



Таблиця 6 

Перелік навчальних програми для дітей з інтелектуальними 
порушеннями (базова середня освіта) 

№п/п Назва Автор Рік 
видання 

1. Комплект навчальних програм: 
«Українська мова», «Українська 
література», «Математика», «Я у світі» 
«Природознавство», «Фізична 
культура», «Основи здоров’я», 
«Трудове навчання», «Музичне 
мистецтво», «Інформатика», 
«Образотворче мистецтво», «Соціально-
побутове орієнтування» для 5 класу 
спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. 

За ред.  
Макарчук Н. О. 

2014 

2. Комплект навчальних програм для            
6-7 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей: «Українська мова», 
«Українська література», 
«Математика», «Природознавство», 
«Фізика і хімія в побуті», 
«Інформатика», «Основи здоров’я», 
«Фізична культура», «Історія України 7-
9 класи», «Географія                  6-9 
класи», «Образотворче мистецтво        6-
8 класи», «Трудове навчання: 
«Квітникарство», «Швейна справа», 
«Взуттєва справа», 
«Сільськогосподарська справа»  

За ред. 
Колупаєвої А. А.,  
Макарчук Н. О. 

2015 

3. Програма з трудового навчання 
«Декоративно-ужиткове мистецтво» для  
5-9 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями 

Укладач   
Гаврюш В. О. 

2014 

4. Комплект навчальних програм для                  
8-10 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів 
для розумово відсталих дітей: 
«Українська мова», «Українська 
література», «Математика», «Фізика і 
хімія в побуті», «Фізична культура», 

За ред. 
Колупаєвої А. А.,  
Макарчук Н. О. 

2016 



«Трудове навчання: «Квітникарство», 
«Швейна справа», 
«Сільськогосподарська справа», 
«Столярна справа», «Взуттєва справа 8-
9 класи», «Штукатурно-малярна справа 
4-10 класи», «Основи правознавства 10 
клас», «Музичне мистецтво 8 клас»   

5. Навчальні програми з української мови 
для 5-10 класів спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для дітей з 
інтелектуальними порушеннями 

Кравець Н.П., 
Утвенко Н.О. 

2019 

6. Навчальні програми з української 
літератури для 5-10 класів спеціальних 
закладів загальної середньої освіти для 
дітей з інтелектуальними порушеннями 

Кравець Н.П. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця  7 
 

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для дітей з 
інтелектуальними порушеннями (початкова освіта) 

№п/п Назва Автор Рік 
видання 

1.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Розвиток мовлення дітей з 
помірною розумовою відсталістю в 
процесі ознайомлення з природою» для 
2-4 класів для спеціальних 
загальноосвітніх  навчальних закладів 
для дітей з розумовою відсталістю  

Хайдарова О.С., 
Блеч Г.О. 

2016 

2.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Розвиток мовлення з 
використанням методики ТАН-
Содерберг» для 2-4 класів для 
спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю  

Заремба В.В., 
Ліщук Н.І.,  
Морозова Н.В.,  
Блеч Г.О. 

2016 

3.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Лікувальна фізкультура» для 2-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю 

Бобренко І.В. 2016 

4.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Острівець здоров’я» для     2-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю 

Ковтун А.В., 
КунниковаО.О., 

 СтригуноваО.М., 
Бобренко І.В. 

2016 

5.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Театральна логоритміка » для 2-
4 класів для спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю 

Папета О.В., 
Демянович М.З.,  
КомпанієнкоО.М 
Гладченко І.В., 

2016 

6.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «У світі ритмів» для 2-4 класів 
для спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю 

Левченко Л.Й., 
Гладченко І.В. 

2016 

7.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Барабанотерапія» для 
підготовчих, 1-4 класів для спеціальних 
загальноосвітніх  навчальних закладів 

ВасилевськаЛ.Є.,  
Гладченко І.В. 

2016 



для дітей з розумовою відсталістю 
8.  Програма з корекційно-розвиткової 

роботи «Розвиток  психомоторики та 
сенсорних процесів» (психоціальний 
розвиток) для підготовчих, 1-4 класів для 
спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю 

Жук Т.Я.,  
Трикоз С.В. 

2016 

9.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Азбука творчості» для 
підготовчих, 1-4 класів для спеціальних 
загальноосвітніх  навчальних закладів 
для дітей з розумовою відсталістю 

Чеботарьова О.В., 
Брусенська І.М. 

2016 

10.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Музичні краплинки» для    1-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю 

Шеклунова Н.О., 
Міненко А.А. 

2016 

11.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Соціально-побутове 
орієнтування» для    1-4 класів для 
спеціальних закладів загальної середньої 
освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями 

Ярмола Н.А. 2018 

12.  Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Цікавий світ Монтессорі» для    
1-4 класів для спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для дітей з 
інтелектуальними порушеннями 
 

Дишлюк Т.Б.,  
Чеботарьова О.В. 

2018 

13.   Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Лего-конструювання» для 1-4 
класів  спеціальних закладів загальної 
середньої освіти для дітей з 
інтелектуальними порушеннями  
 

Лапін А.В. 2018 

 
 

 

 

 

 



Таблиця  8 
 

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для дітей з 
інтелектуальними порушеннями (базова середня освіта) 

 
№п/п Назва Автор Рік 

видання 
1. Програма з корекційно-розвиткової 

роботи «Розвиток мовлення»  для учнів   
5-10 класів спеціальних загальноосвітніх  
навчальних закладів  з помірними 
інтелектуальними порушеннями  

Хайларова О. С., 
Блеч Г. О. 

2017 

2. Програми 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. 

2017 

3. Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Ритміка» для 5-10 класів 
спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей з інтелектуальними 
порушеннями  

Редько Л. О., 
БезкоровайнаЛ. А.,  
Гладченко І. В. 

2017 

4. Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Театральна логоритміка» для 5-10 
класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями  

Папета О. В., 
Іванченко С. В.,  
Гладченко І. В. 

2017 

5. Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Ритміка» (барабанотерапія) для 5-
10 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями 

Сухорукова О., 
Василевська Л.,  
Гладченко І. В. 

2017 

6. Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Фізика і хімія (в позаурочний 
час)» для 6-9 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей з інтелектуальними порушеннями  

Дзіядевич Л. Г.,  
Трикоз С. В. 

2017 

7. Програма з корекційно-розвиткової 
роботи «Географія» (у позаурочний час) 
для 6-9 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей з інтелектуальними порушеннями  

МальчевськаО. П., 
Трикоз С. В. 

2017 

 


