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Загальні положення Освітньої програми
для учнів з порушеннями слуху
Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької
обласної Ради (далі – Піщанська школа-інтернат) працює в 2018-2019
навчальному році за новою освітньою програмою. Освітня програма II
ступеня для дітей з порушеннями слуху розроблена на виконання Закону
України «Про освіту», наказу Міністерства охорони здоров’я України від
20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня
2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та
правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних
центрів» на основі Типової освітньої програми спеціальних закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 26 липня 2018 року № 627.
Мета освітньої програми. Освітня програма базової середньої освіти
(далі - Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й
організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для
досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених
Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі –
Державний стандарт).
Завдання освітньої програми. Освітня програма Піщанської школиінтернату визначає:
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів тощо, зокрема їх інтеграції, а
також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального
плану відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови
навчання;
очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти
подані в рамках навчальних програм;
перелік корекційно-розвиткових програм;
форми організації освітнього процесу та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які навчатимуться за даною Освітньою програмою.
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.
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і
письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано
пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова,
усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного
самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних
життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в
різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі,
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання
іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння
навичками міжкультурного спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та
ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань,
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному
житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати
нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе
і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання
змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування
знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу,
забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну
діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах
громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи
екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної
поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи
важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає
опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування,
здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і
навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного
навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування
її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей
та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають
співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в
житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних

ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне
розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України,
дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших
людей, дотримання здорового способу життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів
мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом
розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11)
підприємливість
та
фінансова
грамотність,
що
передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні
рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей,
усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до
втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
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. Наскрізні
лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей,
окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при
формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими
надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про
суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у
різних ситуаціях.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем
враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного
середовища навчання;
окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються
надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих
предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і
змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший
предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
предмети за вибором;
роботу в проектах;
позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
Наскрізна лінія
Коротка характеристика
Екологічна
Формування в здобувачів освіти соціальної
безпека й сталий активності, відповідальності та екологічної свідомості,
розвиток
готовності брати участь у вирішенні питань збереження
довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості

сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Проблематика наскрізної лінії реалізується через
завдання з реальними даними про використання
природних ресурсів, їх збереження та примноження.
Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого
ставлення до навколишнього середовища, екології,
формування критичного мислення, вміння вирішувати
проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку
навколишнього середовища і людини.
Громадянська
Сприятиме формуванню відповідального громадянина,
відповідальність що розуміє принципи та механізми функціонування
суспільства. Ця наскрізна лінія засвоюється переважно
через колективну діяльність, яка поєднує окремі
предмети між собою та розвиває у здобувачів освіти
готовність
до
співпраці,
толерантність
щодо
різноманітних способів діяльності і думок.
Вивчення окремого предмета має викликати у здобувачів
освіти якомога більше позитивних емоцій, а її зміст бути націленим на виховання порядності, старанності,
систематичності, послідовності, наполегливості та
чесності. Приклад вчителя є важливим у формуванні
толерантного ставлення один до одного, незалежного від
рівня
навчальних
досягнень
та
особливостей
психофізичного розвитку.
Здоров’я
і Завданням наскрізної лінії є становлення здобувана
безпека
освіти як свідомого громадянина, здатного вести
здоровий спосіб життя та формувати навколо себе
безпечне життєве середовище.
Реалізується через завдання з реальними даними про
безпеку та охорону здоров’я (текстові завдання пов’язані
з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів
транспортних засобів).
Підприємливість
Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських
і
фінансова ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному
грамотність
швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого
розуміння здобувачами освіти практичних аспектів
фінансових
питань,
(здійснення
заощаджень,
інвестування запозичення, страхування кредитування
тощо).
Реалізується через розв’язування практичних завдань
щодо планування господарської діяльності та реальної
оцінки власних можливостей, складання сімейного
бюджету, формування економного ставлення до
природних ресурсів.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а
також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише
показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості
створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його
на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення
проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів
діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та
реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних
зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і
організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес
учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює
умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового
світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та
перенесення їх в нові ситуації.
Форми організації освітнього процесу. Основними формами
організації освітнього процесу є різні типи уроку:
формування компетентностей;
розвитку компетентностей;
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
корекції основних компетентностей;
комбінований урок.
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії,
віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі,
брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок-дискусійна група,
уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний
урок, відео-уроки тощо.
З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім
уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації
поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт
відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент
на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній
діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних
заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма
організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними
знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені
змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму
(виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для
8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого
матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.
Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати
міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.
Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з
об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати
раніше отримані знання.
Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей
виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з

виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття
практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних
функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють
вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.
Можливо проводити заняття в малих групах, ланках (у тому числі
робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують
роботу консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.
Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне
застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів
(можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для
виконання визначених завдань).
Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час
відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору
матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану
роботу.
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.
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних
компонентів:
кадрове забезпечення освітньої діяльності;
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
якість проведення навчальних занять;
моніторинг
досягнення
учнями
результатів
навчання
(компетентностей).
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
оновлення методичної бази освітньої діяльності;
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми,
якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх
покращення;
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища
закладу освіти;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
складається з семи освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика»,
«Природознавство»,
«Суспільствознавство»,
«Естетична
культура»,
«Технології», «Здоров’я і фізична культура».
Освітні галузі. Відповідно до вимог Державного стандарту
навчальний план Піщанської школи-інтернату містить усі предмети

інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчального плану
цієї освітньої програми та складається з семи освітніх галузей. Освітня галузь
«Мови і літератури» в навчальних планах реалізується через навчальні
предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна
література», «Українська жестова мова». Здобувачі освіти зі складними
порушеннями розвитку та інтелектуальними порушеннями предмет
«Англійська мова» не вивчають.
Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети
«Математика» (5-6 класи, 5-9 класи – для дітей зі складними порушеннями
розвитку); «Алгебра» та «Геометрія» (7-9 класи).
Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні
предмети: «Природознавство» (5клас; 5-9 класи – для дітей зі складними
порушеннями розвитку), «Біологія» (дітьми зі складними порушеннями
розвитку даний предмет не вивчається), «Географія» (6-9 класи) , «Фізика»,
«Хімія» (7-9 класи), «Фізика і хімія в побуті» (7-9 класи для дітей зі
складними порушеннями розвитку).
Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні
предмети: «Історія України» (7-9 класи для дітей зі складними порушеннями
розвитку), «Я у світі» (5 клас для дітей зі складними порушеннями розвитку),
«Всесвітня історія» (6-9 класи; 6-9 класи для дітей зі складними
порушеннями розвитку), «Основи правознавства» (9 клас).
Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальний предмет
«Образотворче мистецтво», «Мистецтво» (8-9 класи; дітьми зі складними
порушеннями розвитку даний предмет не вивчається).
Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети
«Трудове навчання», «Інформатика» (5-9 класи).
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через
навчальні предмети «Основи здоров’я» (5-10 класи; 5-9 класи для дітей зі
складними порушеннями розвитку) та «Фізична культура».
У спеціальному закладі загальної середньої освіти для дітей з
особливими освітніми потребами години з фізичної культури враховуються
при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ
Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за №410/22942 «Про
затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до
улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»).
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»,
«Основи здоров'я» та «Лікувальної фізкультури», а інтегрується у змісті всіх
предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.
Корекційно-розвиткова робота.
Навчальні плани для спеціальних закладів загальної середньої освіти
для дітей з порушеннями слуху обов’язково включають години корекційно-

розвиткових занять і реалізується через курси: «Розвиток слухо-зоротактильного сприймання мовлення та формування вимови», «Ритміка»,
«Лікувальна фізкультура».
Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального
закладу загальної середньої освіти: вчитель-дефектолог, вчитель фізичної
культури.
Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є:
1. Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісномотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за
допомогою словесної та жестової мов.
2. Подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності.
Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання
збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та
продукування мовлення.
3. Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу
словесних та жестових одиниць.
4. Посилення слухового компоненту в умовах слухозорового та
вібраційного сприймання мовлення.
5. Індивідуальна корекція порушень розвитку засобами лікувальних
методик (медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії,
психотерапії та ін.).
Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток
слухового сприймання та формування вимови; розвиток слухо-зоротактильного сприймання мовлення та формування вимови, ритміка;
лікувальна фізкультура.
Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не
враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Загальний обсяг навчального навантаження. Загальний обсяг
навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу загальної середньої
освіти складає 5845 годин/навчальний рік:
для 5-х класів – 875 годин/навчальний рік,
для 6-х класів – 980 годин/навчальний рік,
для 8-9-х класів – 1120 годин/навчальний рік
Структура навчального плану. Детальний розподіл навчального
навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу (далі –
навчальний план).
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими
предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе
навантаження учнів.
Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх
галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі
предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (у тому числі й корекційнорозвиткові заняття), сформовану на державному рівні, обов’язкову для
спеціального закладу загальної середньої освіти для дітей з порушеннями
слуху, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на

вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів,
індивідуальних та групових занять. Предмети та курси за вибором
визначаються закладом у межах гранично допустимого навчального
навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня
навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.
Варіативну складову навчального плану закладу освіти визначено
самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та
індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчальнометодичного та кадрового забезпечення закладу і відображено в навчальному
плані закладу освіти.
Варіативна складова навчального плану використовується на
підсилення предмету інваріантної складової – українська мова, математика,
трудове навчання.
Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми з
української мови та трудового навчання здійснюється вчителями
самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який
погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчителі
зазначають проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для
предмета, на підсилення якого використано зазначені години;
запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють
обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика,
історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія,
креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);
індивідуальні заняття та консультації.
Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також
завдяки запровадженню в навчальних програмах резервного часу, що
створює простір для задоволення освітніх потреб здобувачів, вирівнювання
їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
Наповнюваність класів, виховних груп та поділ класів на групи під час
вивчення окремих предметів у закладі встановлюються відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001 р. № 128, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі
змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при
наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених
бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.
Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-ти денним
навчальним тижнем.
Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначено
закладом самостійно відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки
України.
У 2018 - 2019 навчальному році навчальний процес триває з 3 вересня
по 27 травня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
І семестр триває з 3 вересня по 30 грудня 2018 року;
ІІ семестр – з 14 січня по 27 травня 2018 року.
Осінні канікули тривають з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року;

зимові – з 31 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;
весняні – з 25 березня по 31 березня 2019 року.
Повноцінність базової середньої освіти дітей з особливими освітніми
потребами забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної
частин навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідного
бюджету.
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних
програмах, які використовуються педагогами для 5-9 класів:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Назва комплекту навчальних програм

Комплект навчальних програм для дітей з порушеннями слуху (для
глухих дітей та дітей зі зниженим слухом) для 5-10 класів
(українська мова, українська література, українська жестова мова,
зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня
історія, основи правознавства, математика, алгебра, геометрія,
природознавство, біологія, географія, фізика, хімія,
образотворче мистецтво, мистецтво, трудове навчання,
інформатика, основи
здоров’я,
Фізична
культура)
- Київ 2014 р.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового
сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом»
для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі
спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчальнореабілітаційних центрів (Федоренко О.Ф., Мала Н.І., Савчук О.О.,
Москаленко Т.І.) – Київ – 2016 р.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового
сприймання та формування вимови для глухих дітей»
для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі
спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчальнореабілітаційних центрів (Федоренко О.Ф., Мала Н.І., Савчук О.О.,
Москаленко Т.І.) – Київ 2016 р.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового
сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей»
для 6-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною
та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних
центрів (Федоренко О.Ф., Автомонова І.В., Різоль М.В.,
Коваленко М.В.)
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична
культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для дітей зі зниженим слухом (Форостян О.І., Шеремет
Б.Г., Лещій Н.П., Малій В.М.)
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична
культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для глухих дітей (Форостян О.І., Шеремет

Б.Г., Лещій Н.П., Малій В.М.)
8.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10
класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі
зниженим слухом (Вовченко О.А.)
9.
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10
класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих
дітей» (Вовченко О.А.)
Навчальний план школи-інтернату (додаток 1, 2) складено на основі
освітньої програми відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
№ 693 від 25.06.2018 року, таблиця 6 до Типової освітньої програми
(навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою для дітей з порушеннями слуху (глухих
дітей), таблиця 10 до Типової освітньої програми (навчальний план для дітей
із складними порушеннями розвитку (з порушеннями слуху в поєднанні з
інтелектуальними порушеннями).

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Піщанської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Вінницької обласної Ради
_____________ О. Ацеховська
______________ 2018 року

Навчальний план
ПІЩАНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
для дітей з порушеннями слуху (глухих дітей) з навчанням українською мовою
на 2018 – 2019 н. р.
Основна школа (5 - 9 класи)
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на
тиждень у класах
Мови і літератури

Суспільствознавство
Математика

Природознавство

Мистецтво
Технології
Здоров'я і фізична культура

6А

8

Українська мова

3

2

Українська література

2

2

Українська жестова мова

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1

1

Всесвітня історія

1

1

Математика

4

-

Алгебра

-

2

Геометрія

-

2

Біологія

1

2

Географія

2

2

Фізика

-

2

Хімія

-

2

Образотворче мистецтво

1

-

Мистецтво

-

1

Трудове навчання

3

2

Інформатика

1

1

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

2

2

27

30

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання
мовлення та формування вимови

5

5

Лікувальна фізкультура

1

1

Ритміка

1

1

Разом
Корекційно-розвиткові заняття

Додатковий час на навчальні
Українська мова
1
предмети
Заступник директора з навчально-виховної роботи
О. Бурлачук
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року № 627, таблиця 6
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Піщанської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Вінницької обласної Ради
_____________ О. Ацеховська
______________ 2018 року

Навчальний план
ПІЩАНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
для дітей зі складними порушеннями розвитку
(з порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
з навчанням українською мовою
на 2018 – 2019 н. р.
Основна школа (5 - 9 класи)
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на
тиждень у класах
5

6Б

9

Українська мова

3

3

3

Українська література

2

2

2

Українська жестова мова

2

2

2

-

-

2

Я у світі

1

-

-

Математика

Математика

3

3

3

Природознавство

Природознавство

1

1

2

Географія

-

1

1

Фізика і хімія в побуті

-

-

2

Мистецтво

Мистецтво

1

1

-

Технології

Трудове навчання

6

7

8

Інформатика

1

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

23

24

29

Розвиток слухо-зоро-тактильного
сприймання мовлення та формування вимови

12

6

4

Лікувальна фізкультура

1

2

1

Ритміка

1

-

1

Мови і літератури

Суспільствознавство Історія України

Здоров'я і фізична
культура
Разом
Корекційнорозвиткові заняття

Додатковий час на Трудове навчання
навчальні предмети Математика
Українська мова

2
1

1

1

1

1

1

Українська література
Заступник директора з навчально-виховної роботи
О. Бурлачук
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року № 627, таблиця 10

1

