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І. Загальні положення освітньої програми 

Освітня програма Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Вінницької обласної Ради розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

Концепції Нової української школи, Нова українська школа, затвердженою Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року № 816, Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.07.2019 року № 917, Наказом 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 i режиму спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів». 

Метою освітньої програми для дітей з інтелектуальними порушеннями є 

особистісне становлення здобувачів освіти, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 

самостійності, творчості, пізнавальної активності, що забезпечують їхню готовність до 

життя в демократичному суспільстві, соціалізації та адаптації в соціумі, здійснення 

допрофесійної освіти. 

Головними завданнями є: 

- Здобуття базової середньої освіти для дітей зі складними порушеннями розвитку з 

урахуванням індивідуальної програми розвитку, шляхом спеціально 

організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою 

роботою. 

- Забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу 

дітей з урахуванням стану їх здоров'я, особливостей психо-фізичного розвитку; 

- Соціалізація та інтеграція дітей зі складними порушеннями розвитку в суспільство; 

- Сприяння засвоєнню вихованцями норм громадянської етики та загальнолюдської 

моралі, міжособистісному спілкуванню, основ гігієни та здоровому способу життя, 

початкових трудових умінь і навичок; 

- Сприяння всебічному розвитку дітей; 

- Здійснення корекційно-розвиткової  роботи; 

- Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабалатації 
дитини; 

- Надання психолого-педагогічної допомоги батькам або іншим законним 

представникам, які виховують дітей такої категорії, з метою обов.язкового 

залучення їх до освітнього, корекційно-розвиткового та реабілітаційного процесу. 

Програму побудували із врахуванням таких принципів: 

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- корекційно-розвивальної спрямованості навчання; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 



можливостей, потреб та інтересів дітей. 

 

ІІ. Ключові компетентності: 

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

межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати свої думки, 

усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного самовираження; 

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

передбачає використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема 

в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; 

- математична компетентність, що передбачає застосування (в межах 

пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і 

суспільному житті людини; 

- - компетентності у галузі природничих наук, що передбачають формування 

пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі спостерігати та 

досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та 

дослідження; 

- соціально-трудової компетентності, що передбачає формування трудових умінь 

та навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ 

професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності; 

- екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень щодо 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання та збереження природних ресурсів; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування 

елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

можливість безпечного використання інформаційно-комунікаційних засобів у 

навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво необхідними 

базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій соціальної адаптації та 

інтеграції в суспільство; 

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

своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як громадянина 

України, дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, 

дотримання здорового способу життя; 

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 

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

розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості, формування 

навичок культури поведінки в соціумі; 

- основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про грошові 

одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової життєдіяльності, 

залучення до сфери соціально-побутової та елементарної економічної діяльності. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення здобувачів освіти до різних видів 

навчально- пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Освітня програма Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Вінницької обласної Ради окреслює рекомендовані підходи до 

планування й організацїі освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової i повної загальної середньої освіти. 

ІІІ. Освітня програма визначає: 



- загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в 

рамках навчального плану; 

- очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти; 

- зміст навчальних предметів ; 

- перелік комплектів навчальних програм: 

 

№з/п Перелік програм Класи Автор Рік 

1. 
Українська мова 5-10 

Кравець Н.П. 
2019 

Утвенко Н.О. 

2. 
Українська література 

5 - 6 Висоцька А.М. 2015 

7 - 10 Кравець Н.П. 2019 

3.  

Математика 

5- 7 Королько Н.І. 2015 

8 - 10 
Королько Н.І. 
Троїцька В.В. 

2016 

4. Історія України 7 - 10 Косанко Ю.М. 2015 

5. Я у Світі 5 Трикоз С.В. 2014 

6. Природознавство 5 -10 Трикоз С.В. 2015 

7. Географія 6 - 10 Одинченко Л.К. 2015 

8. Фізика і хімія у побуті 7 - 10 Татьянчікова І.В. 2015 

9. Музичне мистецтво 5 - 8 Квітка Н.О. 2015 

10. Образотворче мистецтво 5 - 8 Дмітрієва І.В. 2014 

11. Трудове навчання (швейна 
справа) 

5 - 10 
Мерсіянова Г.М. 

2010 

12. Трудове навчання (столярна 
справа) 

5 - 10 
Павлюченко О. М., 
Гаврись С. В. 

2016 

13. Трудове навчання (підготовка 

молодшого обслуговуючого 

персоналу) 

 

5-10 
Мирський Р.С.  

1991 

14. Трудове навчання 
(квітникарство) 

5-10 
Чеботарьова О. В. 2014, 

2015 

15. Трудове навчання (взуттєва 
справа) 

5-10 
Синиця О. О., 
КоваленкоМ.М. 

2015 

16. Трудове навчання 
(Штукатурно-малярна справа) 

10 
Кормілець Г. К. 

2016 

17. Інформатика 5 - 10 Кликова С.О. 2015 

18. Основи здоров’я 5 - 10 Гладченко І.В. 2015 

19. Фізична культура 5 - 10 Бобренко І.В. 2015 

 

- перелік підручників: 

№з/п Підручники Класи Автор Рік 

1 Математика 5 Л. І. Прохоренко 2018 

2 Українська мова 5 Г. М. Плешканівська 2007 

3 Українська література 5 М. П. Кравець, 
М. В. Дмітірєва 

2016 

4 Світ навколо тебе 5 Л. Дробот 2004 

5 Трудове навчання (швейна 

справа) 

5 Г. М. Мерсіянова, 

Г. Б. Картушина, 

Г.Г.Мозгова 

2001 

- перелік корекційно-розвиткових програм: 

№з/п Перелік програм Класи Автор Рік 



1. Програма корекційно – 

розвиткової роботи «Соціально – 

побутове орієнтування» 

5 - 10 Остапенко Л.І., 

Тарновська Л.І. 

2016 

2. Програма з  корекційно – 
розвиткової  роботи «Розвиток 
мовлення»  

5 - 10 Хайдарова О.С., 
Блеч Г.О. 

2018 

 3
. 

Програма з корекційно – 

розвиткової роботи «Лікувальна 

фізична культура» 

5 - 10 Бобренко І.В. 2016 

4. Програма корекційно – 

розвиткової роботи «Ритміка» 

5 - 10 Редько Л.О. 

Безкоровайна 

Л.А. 

2016 

 

  

   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 , інтегровані уроки, 

проблемний урок, відео-уроки.  

   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).  

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.  

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 здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей). 

    Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

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». Здобувачі освіти зі складними 

порушеннями розвитку та інтелектуальними порушеннями предмет «Англійська мова» не вивчають.  

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

   Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» «Я у 

світі». 

   Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України».  

   Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво» 

«Музичне мистецтво». 

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

«Інформатика». 

   Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через навчальні предмети «Основи здоров’я» 

та «Фізична культура». 

У спеціальному закладі загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами години 

фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ  



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

України 14 березня 2013 року 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») 

 

Українська мова  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з української мови є адаптованим варіантом програми загальноосвітньої школи, що 

відповідає вимогам цензової освіти дітей порушеннями інтелекту. 

Зміст навчального матеріалу здебільшого збережено, вилучено або змінено ті елементи змісту, які не 

відповідають сенсорним та мовленнєвим можливостям дітей з порушеннями слуху. Зокрема,  розділ 

«Аудіювання» замінено на розділ «Сприймання і розуміння мовлення». Програма доповнена корекційно-

розвивальною лінією, до складу якої увійшли мовленнєві і немовленнєві напрями роботи. Адаптовані 

вимоги до навчальних досягнень учнів відповідно до специфіки сприйняття мовлення дітьми. 

У програмі враховано державний статус української мови, її суспільні функції, значення знання 

словесної мови для соціалізації дітей, формування особистості, готової до активної діяльності у різних 

сферах життя, що має яскраво виражені інтегративні функції, для опанування інших навчальних предметів 

та отримання знань з різних джерел інформації.  

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні освіченої, національно свідомої 

особистості, яка володіє вміннями й навичками доцільно користуватися засобами словесної мови в усіх 

видах мовленнєвої діяльності (сприймання і розуміння зверненого мовлення, читання, говоріння, письмо), 

має належний рівень комунікативної компетенції.  

Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, корекційно-розвивальної і виховної функцій 

навчального предмета. 

У програмах втілюються інтелектуально-комунікативний, компетентнісний та особистісно-

орієнтований підходи до навчання української словесної мови. 

Відповідно до поставленої мети основними загальними завданнями навчання української мови в 

основній ланці освіти дітей з порушеннями інтелекту є: 

• вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних 

життєвих ситуаціях; 

• ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовленнєвих умінь і навичок — 

орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних; 

• залучення учнів через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому. 

До основних специфічних завдань курсу відносимо: 

• виховання свідомого прагнення до вивчення української словесної мови як універсального 

комунікативного засобу; 

• подолання артикуляційних труднощів; 

• закріплення правильної звуковимови та навичок правильного голосоутворення; 

• розвиток навичок сприймання і розуміння зверненого мовлення як в усній, так і у писемній формі; 

• збагачення словникового складу; 

• засвоєння різних типів синтаксичних конструкцій як основи для побудови власних висловлювань та 

передумови розуміння зверненого мовлення; 

• попередження та подолання аграматизмів в усному та писемному мовленні. 

Програми містять п’ять змістових ліній: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна або 

стратегічна та корекційно-розвивальна.  

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який 

передбачає поступове ускладнення і поглиблення мовленнєвознавчих понять та формування вмінь у всіх 

видах мовленнєвої діяльності. Мовленнєва змістова лінія забезпечує цілеспрямоване формування і 

вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності — сприйманні і розумінні мовлення, 

читанні, говорінні, письмі (мовленнєва компетенція). Реалізація її змісту здійснюється як на спеціальних 



уроках з розвитку мовлення, так і на уроках засвоєння основ науки про мову, що дає змогу зробити процес 

розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок більш ефективним. 

Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється реалізацією системи 

внутрішньопредметних зв’язків, які зумовлюють систематичне і різнобічне збагачення мовлення учнів 

лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих 

умінь. Мовна змістова лінія втілюється у розширенні системних знань про мову і формуванні на їх основі 

відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини (мовна компетенція). 

Мовна і мовленнєва змістові лінії є такими, що визначають безпосередній предмет навчання, його 

структуру, супроводжуються вимогами до навчальних досягнень учнів, кількістю годин, що виділяються 

на їх засвоєння. Вони містять критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учнів з 

предмета. 

Соціокультурна і діяльнісна лінії є засобами досягнення основної освітньої мети. Вимоги до 

соціокультурної і діяльнісної змістових ліній мають загальний характер, що підпорядковується освітнім 

завданням попередніх двох змістових ліній, тому їх виконання контролюється опосередковано, через 

вимоги до засвоєння мовного і мовленнєвого компонентів змісту програми. Водночас володіння цими 

загальними вміннями й навичками є важливою умовою формування спеціальних компетенцій (мовної, 

мовленнєвої, комунікативної), умовою та показником загального особистісного розвитку учня. Діяльнісна 

змістова лінія присвячена вдосконаленню загальнопізнавальних, організаційних, контрольно-оцінних, 

творчих умінь, ціннісних орієнтацій, в опануванні стратегій, що визначають оптимальність мовленнєвої 

діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем (стратегічна компетенція). 

Реалізація цієї змістової лінії відбувається у процесі роботи над опрацюванням навчального матеріалу 

мовної, мовленнєвої і соціокультурної змістових ліній, а також використання засвоєного інтелектуально-

операційного та ціннісного змісту інших навчальних предметів. Окремо години на реалізацію діяльнісної 

змістової лінії не виділяються. Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних і 

загальнолюдських культурних і духовних цінностей, що визначають стосунки між поколіннями, статями, 

націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в 

соціум (соціокультурна компетенція). Реалізується ця змістова лінія на основі текстів відповідної 

тематики, що використовуються як дидактичний матеріал мовної і мовленнєвої змістових ліній, а також за 

допомогою системи спеціальних та інтелектуально й емоційно орієнтованих завдань, які передбачають 

опрацювання цих текстів і, зокрема, вивчення деяких із них напам’ять. Окремо години на реалізацію цієї 

змістової лінії не виділяються. 

Інтелектуально-комунікативний підхід, який покладено в основу навчання словесної мови, 

передбачає пріоритетним розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності через усвідомлення мовних 

закономірностей та вироблення „чуття мови” через якнайширшу мовленнєву практику на всіх уроках і у 

позаурочний час. Робота над мовною теорією, формування знань та вмінь з мови підпорядковується цілям 

мовленнєвого розвитку учнів.  

Особливістю змісту пропонованої програми є систематичне використання у процесі опрацювання 

мовної змістової лінії внутрішньопредметних зв’язків: 1) з лексикою, фразеологією, прислів’ями і 

крилатими висловами; 2) з граматикою (морфологією і синтаксисом); 3) з культурою мовлення і 

стилістикою; 4) із складним синтаксичним цілим, тобто текстом. Реалізація саме цих зв’язків визначає 

спрямування мовленнєвого розвитку школярів. 

Здійснення практично на кожному уроці внутрішньопредметного зв’язку із лексикою і фразеологією, 

прислів’ями, приказками і крилатими висловами забезпечує можливість послідовно збагачувати мовлення 

учнів цими такими необхідними засобами.  

Добір навчального змісту і організація навчання української мови здійснюється на основі 

застосування і поєднання основоположних загальних та специфічних дидактичних і методичних 

принципів. 

Втілення загальних дидактичних і методичних принципів має свою специфіку на уроках української 

мови у школі для дітей зі зниженим слухом. 

Зокрема, принцип взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку передбачає наявність у змісті та в 

процесі навчання української мови таких елементів, які забезпечують гармонійну реалізацію визначених 

цим принципом основних загальноосвітніх функцій навчального предмета. Так, окрім навчальної функції, 

що є провідною, добором системи текстів, тематично визначених соціокультурною змістовою, а також 



системою передбачених програмою усних і письмових висловлювань має здійснюватися цілеспрямоване 

патріотичне, морально-етичне, екологічне, естетичне виховання учнів. При цьому розвивальний вплив під 

час сприймання чужого мовлення і створення власних висловлювань буде тим вищий, чим послідовніше 

актуалізуватиметься зміст діяльнісної змістової лінії програми і чим активнішою буде участь учнів у 

цьому процесі. 

Принцип демократизації і гуманізації навчання мови полягає у здійсненні методики партнерського 

співробітництва вчителя й учня задля досягнення визначеної програмою і прийнятої обома суб’єктами 

навчання освітньої мети. Це означає, що вчитель відмовляється від диктату у взаєминах з дітьми і будує 

стосунки з ними на основі толерантності, взаємної довіри, теплоти, сердечності, високо поціновує й 

заохочує щирі прояви інтелектуальної й емотивної діяльності учня, що знаходять відображення у таких 

категоріях, як самостійність, патріотизм, потяг до істини, до прекрасного, душевність, людяність, 

добротворча спрямованість, вірність заповітам предків, любов до природи тощо, і які виявляються не лише 

на словах, а й підкріплюються відповідними вчинками. Дотримання цього принципу утверджує якісні 

світоглядні, морально-етичні, духовні зрушення в освітній культурі українського суспільства. 

Принцип особистісної орієнтації навчання передбачає забезпечення вчителем оптимальних умов для 

різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, 

пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні української мови, 

самопізнанні та саморозвитку. З цією метою вчитель заохочує і надає допомогу учням у визначенні 

індивідуальної навчальної мети, плануванні й організації роботи над її досягненням у міру їх готовності до 

самостійної пізнавальної діяльності. Найбільш сприятливими для реалізації цього принципу є такі 

сфокусовані на учневі методи і форми роботи, як дискусія, рольова гра, групова робота, керовані 

дослідження, контракти, проекти, самостійні дослідження, самооцінювання тощо. 

Соціокультурний принцип — це вивчення мови на основі створеної українським народом оригінальної 

і яскравої культури, вiдображеної у міфології, традиціях і звичаях, усній народній творчості, у творах 

красного письменства, а також акумульованої в перекладних літературних творах культур інших народів, 

трансформація учнем відомостей з мови, літератури, історії та інших предметів, власного життєвого 

досвіду, що здійснюється у процесі підготовки усних та письмових творів, під час виконання творчих 

робіт інших жанрів, в особистісно неповторний погляд на життя, у переконання, світоглядні установки, 

ідеали, у знання культурних реалій, які забезпечують органічне входження в суспільство, визначення свого 

місця в ньому, реалізацію потенційних можливостей особистості. З цією метою ретельно добираються, 

конструюються і систематизуються тексти з виразним виховним спрямуванням і відповідна тематика 

творчих робіт, що передбачають формування патріотичних, морально-етичних, екологічних переконань та 

естетичних смаків. 

Принцип органічного поєднання навчання мови й мовлення як засобу й способу мовленнєвої 

діяльності, її змісту і форми означає, що вивчення мовних понять, правописних правил, орфоепічних норм 

не є самоціллю, а засобом досягнення основної освітньої мети, має здійснюється не ізольовано від 

мовлення, а на основі тексту (висловлювання) як результату мовленнєвої дiяльності, передбачє 

застосування вивченого в мовленнєвому процесі, вдосконалення мовленнєвої компетенції здійснюється у 

ході аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, у розв’язанні яких учні бачать особистісний сенс. 

Дотриманням цього принципу долається формальний характер мовної освіти. 

Принцип здійснення поліфункціональності мови у процесі навчання — комунікативної, 

пізнавальної, культуроносної, експресивної, естетичної, ідентифікаційної, креативної тощо — 

засвідчує і реалізує, за умови вмілого його використання, невичерпні потенційні освітні можливості 

української мови, які визначають виняткову роль цього навчального предмета.  

Цей принцип лежить в основі корекційно-розвивальної складової у навчальному процесі школи, 

що носить наскрізний характер і запроваджується на всіх уроках і в позаурочний час як особливий 

мовленнєвий режим, яким передбачено якнайширше використання з комунікативною метою словесного 

мовлення як засобу спілкування і пізнання. 

Принцип практичної спрямованості навчання знаходить вияв, зокрема, у різнобічному і систематичному 

збагаченні мовлення учнів лексичними, фразеологічними, граматичними, стилістичними та іншими 

виражальними засобами мови, що мають здійснюватися у процесі реалізації внутрішньопредметних 

зв’язків і забезпечити стабільний приріст і розширення лексичного запасу, що має особливе значення для 



розвитку мовлення дітей, оскільки виконує, крім загально навчальної, ще й корекційно-розвивальну 

функцію. 

Говоріння передбачає формування і розвиток умінь та навичок висловлення думок в усній формі, 

діалогічного і монологічного мовлення, автоматизацію правильної вимови звуків, контроль за висотою та 

силою голосу під час промовляння, дотримання нормального темпу, ритміко-інтонаційних особливостей 

мовлення та правил української орфоепії. 

Формування умінь і навичок говоріння здійснюється в процесі: 

• заучування учнями невеликих текстів, віршів, загадок, прислів’їв, приказок, матеріалів для рольових 

ігор тощо; 

• складання відповідей на основі почутого або прочитаного тексту, усних повідомлень та відповідей на 

лінгвістичну тему та ін.; 

• переказування почутого або прочитаного (докладно, стисло, вибірково) текстів різних типів, стилів і 

жанрів мовлення; 

• складання діалогів і монологічних висловлювань різних типів, стилів і жанрів мовлення. 

Робота з читання спрямована на усвідомлення змісту прочитаного з опорою на відомі мовленнєві 

одиниці і синтаксичні конструкції, з використанням різних засобів тлумачення незрозумілих слів 

(малюнки,  словесні пояснення, піктографічні зображення, драматизація тощо), подолання артикуляційних 

труднощів, закріплення правильної звуковимови, дотримання правильного темпу і ритму мовлення, сили 

голосу під час промовляння, вироблення навичок виразного читання вголос. 

Важливим аспектом навчання мови є формування навичок читання мовчки, практичне 

ознайомлення з його різновидами (ознайомлювальним, вивчальним, переглядовим). Школярі повинні 

навчитися читати мовчки незнайомий текст швидше, ніж уголос, розуміти і запам’ятовувати його 

фактичний зміст, логічні відношення, закладені в тексті, розуміти його основну думку, позицію автора, 

сприймати зображувально-виражальні засоби прочитаного твору. 

Навчання рідної мови передбачає розвиток навичок письма, написання робіт творчого характеру, 

серед яких усні й письмові перекази і твори різних типів, стилів і жанрів мовлення. При цьому оцінюється 

зміст і мовне оформлення (грамотність). Водночас, як правило, для писемного мовлення дітей зі зниженим 

слухом є типовими помилки, що носять досить стійкий характер. Серед них помилки у закінченнях слів 

через погане оволодіння категоріями числа, роду, відмінку, особи, часу тощо, синтаксично неправильне 

конструювання речень, пропуски, перестановки елементів мовних одиниць та ін.. Зазначені особливості 

мають спільну природу з особливостями усного мовлення, передбачені універсальні шляхи їх виправлення 

як в усному, так і у писемному мовленні. Попередження та подолання таких негативних особливостей 

писемного мовлення – одна з основних задач навчання мови у середніх класах.  

Для активізації мовленнєвої діяльності школярів, згідно із соціокультурною змістовою лінією, 

передбачено надавати перевагу таким темам для створення самостійних висловлювань, які були б 

пов’язані з життєвим досвідом учнів, зацікавлювали б їх, викликали інтерес, прагнення поділитися 

думками, зближували реальну і навчальну мовленнєву діяльність, мали б чітке виховне спрямування тощо.  

Комунікативна діяльність має здійснюватися в ході розв’язання учнями системи усних і письмових 

мовленнєвих завдань, розташованих у порядку зростання їх складності.  

Втілення специфічних дидактичних і методичних принципів пов’язане із особливостями навчання і 

розвитку  дітей та своєрідністю методики  викладання української мови у спеціальних школах відповідних 

типів. 

Інтелектуально-комунікативний принцип означає свідоме засвоєння мовних одиниць та 

закономірностей у комунікативній системі, опанування мови як  універсального засобу спілкування та 

пізнання через вправляння в її застосуванні, вироблення чуття мови. Він здійснюється у взаємозв’язку і 

взаємозалежності формування чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів (сприймання і розуміння 

зверненого мовлення, читання, говоріння й письма) і свідомого засвоєння мовних норм. Цей принцип 

передбачає оптимальне співвідношення мовної теорії та практики. 

Принцип корекційної спрямованості навчання передбачає, що у процесі вивчання української мови 

відбувається корекція пізнавального та мовленнєвого розвитку, подолання вторинних наслідків порушення 

інтелекту.  

Принцип єдності процесу навчання основам наук і словесного мовлення полягає у тому, що процес 

опанування знань з української мови відбувається у школі  паралельно з удосконаленням всіх сторін 



словесного мовлення (фонетичної, граматичної, лексичної, стилістичної). Специфіка мовленнєвого 

розвитку зумовлює необхідність на уроках української мови одночасної роботи із засвоєння мовних 

закономірностей і роботи над удосконаленням мовлення.  

Принцип опори на практичну діяльність на уроках української мови передбачає регулярні 

вправляння у практичному застосуванні мовленнєвих засобів в різного роду завданнях та під час 

спілкування з метою тренування у побудові власних висловлювань з дотриманням синтаксичних норм та 

правильним добором мовленнєвих одиниць, правильної звуковиковимови, висоти і сили голосу, темпо-

ритмічних, інтонаційних та орфоепічних особливостей мовлення тощо.  Одне з важливих завдань, які 

виконуються як на уроках української мови, так і на інших уроках та в позаурочний час - створення 

сприятливих умов для широкої мовленнєвої практики. Воно реалізується у різних комунікативних умовах 

у спеціально організованому педагогом середовищі (робота парами, бригадами, під керівництвом 

«маленького вчителя» тощо). 

Принцип інтенсифікації мовленнєвого спілкування на уроках української мови передбачає 

використання словесного мовлення як основного комунікативного засобу. Велике значення має 

формування мотиваційного компонента спілкування на вербальній основі. Для цього мовленнєві вміння і 

навички формуються у найбільш природних і вмотивованих умовах. Використовуються різні форми 

словесного мовлення: усне, писемне, в яких формується комплекс мовленнєвих умінь та навичок (в тому 

числі ведення діалогу, вміння відповідати на запитання та ставити запитання, повідомляти про свої 

бажання, звертатися з проханням або пропозицією тощо). Для реалізації принципу інтенсифікації 

мовленнєвого спілкування має вирішальне значення єдність вимог до мовлення учнів з боку всього 

педколектива, батьків та найближчого оточення дитини, а також сприятливе мовленнєве середовище. 

На практиці специфічні дидактичні принципи взаємопов’язані і реалізуються у навчальному процесі 

уроків мовного циклу як цілісна дидактико-методична система. 

Корекційно-розвивальна лінія виокремлена у самостійний блок і являє собою наскрізну складову 

навчально-виховного процесу у спеціальній школі для дітей з порушенням інтелекту, яка втілюється  на 

всіх уроках і в позаурочний час, забезпечуючи у такий спосіб попередження і подолання вторинних 

наслідків порушення інтелекту у мовленнєвій, пізнавальній та особистісній сферах. 

Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу у школах для дітей з порушеннями 

інтелекту носить наскрізний характер, включена у процес навчання в якості додаткових змістових 

елементів та специфічних методичних прийомів викладення програмного матеріалу.  

Її результати носять рекомендаційний характер і не підлягають спеціальній перевірці та оцінюванню. 

Натомість результативність корекційно-розвивальної роботи суттєво впливає на ефективність навчального 

процесу, загальний, пізнавальний, мовленнєвий, особистісний розвиток учнів, можливість їх соціалізації та 

інтеграції у полікультурне та полімовне середовище в цілому. 

Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу охоплює наступні напрями: 

І. Мовленнєвий. 

ІІ. Пізнавальний. 

ІІІ. Особистісний. 

Мовленнєвий напрям присвячений попередженню та подоланню мовленнєвого недорозвинення у 

всіх його проявах від мотиваційного до продуктивного, діяльнісного.  

Цей напрям включає такі змістові складові: 

1. Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності.  

2. Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення. 

3. Формування навичок сприймання мовлення. 

4. Формування навичок продукування мовлення та корекція різних сторін мовлення.  

Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності відбувається у процесі 

комунікації засобами словесного мовлення у природних умовах на уроках і у позаурочний час. Для його 

здійснення необхідна єдність вимог педагогічного колективу щодо практичного використання словесного 

мовлення учнями та  залучення батьків до постійного вербального спілкування з їхніми дітьми. Заохочення 



до опанування словесного мовлення рекомендоване також через добір цікавого мовного та мовленнєвого 

матеріалу для вправ, художніх та інших текстів для читання та подальшого аналізу і вивчення. Бажання 

оволодіти мовними засобами у дітей зі зниженим слухом стимулююється також спілкуванням з чуючими 

однолітками, під час якого збагачується мовлення, знімаються страхи перед чуючими, руйнуються бар’єри 

між людьми, що виникають за ознакою стану слухової функції. Саме тому доцільно організовувати спільні 

заходи, в яких задіяні як діти з порушеннями слуху, так і без них, проводити екскурсії тощо. Ефективним 

також є перегляд кінофільмів з наступним обговоренням їх змісту. Корисне також обговорення цікавих 

подій з власного досвіду дітей, з життя людей нашої країни та інших країн. Варто підтримувати та 

заохочувати дітей до говоріння, написання нотаток, листів, записок тощо.   

Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення означає пізнання довкілля, 

усвідомлення логічних зв’язків та причинно-наслідкових залежностей, взаємин між людьми, встановлення 

єдностей між мовленнєвими одиницями та тією реальністю, яку вони позначають.  

Формування навичок сприймання мовлення передбачає сукупність навичок слухо-зоро-вібраційного 

сприймання усного мовлення з орієнтацією на видимі артикуляційні образи, доступні звукові сигнали, 

вібраційні відчуття, домислювання, врахування контексту та ситуації спілкування для усвідомлення змісту 

сказаного та усвідомленого читання з орієнтацією на знайомі слова, словосполучення та синтаксичні 

конструкції, вмінь усвідомлювати зміст, використовуючи ілюстрації, контекст, дізнаватися значення 

незнайомих слів (запитати у вчителя, подивитися у словнику тощо). 

Під формуванням навичок продукування мовлення та корекцією різних сторін мовлення маємо на 

увазі цілеспрямований розвиток під час вивчення української словесної мови усіх сторін мовлення учня: 

фонетичної, синтаксичної, лексико-семантичної та граматичної. Це дозволить використовувати мову як 

універсальний комунікативний засіб під час висловлення думок в усній та письмовій формах. 

Пізнавальний напрям призначений для розвитку пізнавальних процесів і функцій. 

Особистісний напрям покликаний попередити та подолати невпевненість у собі, відчуття 

друговартості, обділеності, які можуть спричинятися усвідомленням проблем особистісного та 

соціального характеру, пов’язаних із власне порушеннями, які воно може накладати. Цей напрям тісно 

пов’язаний з попередніми і ефективність його впровадження великою мірою визначається соціальним 

середовищем, створенням сприятливих психологічних умов з одного боку, та рівнем сформованості 

життєвих компетенцій, в тому числі мовленнєвих – з іншого. 

 

 

5 КЛАС 

І. Мовленнєва змістова лінія 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до 

рівня мовленнєвої компетентності учнів 

Повторення 
Алфавіт. Розрізнення приголосних звуків (глухі та дзвінкі, 

тверді та м’які). Пом’якшення приголосних перед я, ю, є, ї та 

знаком м’якшення. 

Поділ слів на склади. Подвоєння приголосних у словах. 

Перенос таких слів. 

Вживання апострофа після б, п, в, м, ф  перед я, ю, є, ї. 

 

 

 

*має уявлення про алфавіт; знає та правильно 

вимовляє алфавітні назви букв; 

– дотримується правопису дзвінких і глухих, твердих 

і м’яких приголосних у словах; (*з допомогою 

вчителя); 

–*позначає м’якість приголосних на письмі з 

допомогою знаку м’якшення; 

– поділяє слова на склади; (*з допомогою вчителя); 

– *з допомогою вчителя розрізняє, правильно 

вимовляє і  пише слова з подвоєнням та апострофом 



 

 

 

Спільнокореневі слова. 

Ненаголошені голосні в корені слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання великої букви у словах. 

 

у найуживаніших словах; 

– вміє правильно записувати та переносити 

найуживаніші слова з подвоєнням приголосних; (*з 

допомогою вчителя) 

– розрізняє і знаходить спількореневі слова серед 

поданих слів; виділяє корінь у спільнокореневих 

(споріднених) словах (з допомогою вчителя); 

– правильно вимовляє слова з ненаголошеними 

звуками [е], [и] в корені слів; (*повторює за 

вчителем); 

– добирає перевірні слова способом словозміни і 

пошуком спільнокореневих (споріднених) слів (з 

допомогою вчителя); 

– дотримується правила вживання великої букви у 

словах; (*під контролем учителя). 

 

Мовленнєвий розвиток 

 

Відомості про мовлення. 

Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, 

письмо), їх особливості. 

Мовлення як основний засіб спілкування. Різновиди 

мовленнєвого спілкування: усне й письмове,   монологічне й 

діалогічне.  

Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила 

спілкування (бути ввічливими, привітними й 

доброзичливими; уважно, не перебиваючи, слухати 

співрозмовника;  уміти доброзичливо висловити незгоду з 

позицією співрозмовника; не розмовляти без потреби 

голосно, не використовувати грубих слів, говорити про те, 

що цікаво адресатові мовлення тощо (практично). 

 

Культура мовлення і спілкування. Особливості 

національного мовленнєвого етикету.  

Найпростіші українські формули мовленнєвого етикету 

(вітання, прощання, прохання). Українські форми звертання 

до дітей і дорослих (Марійко, Іванку, Катерино Петрівно, 

Петре Григоровичу). 

Учень: 

– має уявлення про види мовленнєвої діяльності, про 

спілкування і мовлення; 

– розрізняє усну й письмову, монологічну й 

діалогічну форми мовлення (*з допомогою вчителя); 

– усвідомлює основні правила спілкування, вимоги 

до мовлення;  

– з допомогою вчителя прогнозує висловлювання 

залежно від мети спілкування та адресата мовлення;  

– під контролем учителя орієнтується в ситуації 

спілкування, дотримується основних правил 

спілкування; 

 

– практично володіє різними формими звертання до 

співрозмовника (слова ввічливості, які вживаються 

під час зустрічі і прощання); 

– самостійно або після нагадування вітається, 

прощається; 

– *знає і вживає (під контролем учителя) найпростіші 

українські форми мовленнєвого етикету вітання, 

прощання, прохання; українські форми звертання до 



 дітей і дорослих; 

– за завданням учителя вміє самостійно (або після 

нагадування чи з допомогою педагога) запитати, 

відповісти, попросити, подякувати, вибачитись; (*з 

допомогою вчителя); 

– з допомогою та за нагадуванням учителя 

дотримується правил культури спілкування. 

Аудіювання (слухання-розуміння). 

Слухання-розуміння  текстів різного типу (розповідь, опис, 

зокрема опис окремих предметів тощо); різних жанрів 

мовлення (казка, загадка, прислів’я, приказка, легенда, вірш, 

оповідання). 

 

Учень: 

– *уважно слухає та розуміє мовлення і читання 

вчителя; 

– відповідає на запитання щодо змісту прослуханого, 

з допомогою вчителя виконує завдання (ділить текст 

на частини, знаходить указані частини, підбирає 

малюнок до тексту, вибирає один із пропонованих 

варіантів відповіді на запитання за текстом та ін.);  

– *розуміє висловлювання інших людей, 

звукозаписи; 

– *з допомогою вчителя дотримується інструкцій до 

виконання практичних завдань. 

 

 

 

Говоріння. 

Переказ тексту за поданим планом. Вибірковий переказ. 

 

 

 

 

Діалогічне мовлення. Діалог, його розігрування   відповідно  

до запропонованої ситуації спілку-вання, пов’язаної із 

життєвим досвідом учнів  (діалог етикетного характеру, 

діалог-розпитування, діалоги за поданим початком, 

малюнками). 

Монологічне мовлення (самостійне висловлювання). 

Конструювання висловлювань: опис (предметів, людей, 

явищ природи); повідомлення про діяльність; висловлення 

прохання, побажання. Розповідь (про події, що відбулися, 

особисті враження) за питаннями, за серією малюнків тощо. 

 

Учень: 

– переказує тексти різного типу за поданим планом; 

(*переказує короткі тексти за планом з допомогою 

вчителя); 

– за завданням учителя самостійно переказує вказані 

ним епізоди (частини) прочитаного (прослуханого) 

тексту; 

– *включається в діалог з учителем, учнями, 

батьками тощо; 

– під керівництвом вчителя бере участь у  

розігруванні діалогів певного обсягу (орієнтовно 2-4 

репліки для двох учнів) відповідно до пропонованої 

ситуації спілкування (за зразком, готовими 

репліками, формулами мовленнєвого етикету, 

опорними словами, малюнком); (*робить спроби з 

допомогою вчителя); 

 – під контролем учителя дотримується норм 

української літературної мови; 

– виявляє активність у спілкуванні з допомогою та за 

нагадуванням учителя: звертається із запитаннями та 

проханнями до вчителя, однокласників у навчальних 



і побутових ситуаціях; 

– будує висловлювання з допомогою вчителя (з 

використанням знайомого мовленнєвого матеріалу, в 

типових навчальних, ігрових, побутових ситуаціях); 

– словесно описує спостережувані предмети та явища 

(за питаннями вчителя, з опорою на малюнок, план); 

(*робить спроби з допомогою вчителя); 

– *розповідає про побачене, почуте, відповідаючи на 

запитання вчителя; 

– з допомогою та за питаннями вчителя коментує та 

пояснює власні дії. 

 

 

Читання.  

Читання мовчки (розуміння, запам’ятовування)  текстів. 

Робота з книжкою: виділення слів, частин змісту в тексті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання вголос. Виразність читання. 

 

 

Учень: 

– читає мовчки нескладні за змістом тексти 

(*нескладні слова, речення); *розуміє ситуацію, 

описану в прочитаному творі;  

– розуміє значення текстів, різних за інформаційним 

змістом (художніх творів, інструкцій та завдань 

підручника тощо); 

– за завданням учителя вибирає в тексті певні 

частини змісту, влучні слова та вислови, які 

характеризують дійових осіб, події, картини природи 

тощо; (*разом із учителем); 

– переглядає текст і знаходить у ньому вказані 

елементи (слова, написані з великої літери, слова з 

апострофом та ін.); 

– читає виразно вголос цілими словами з поступовим 

переходом до фразового читання доступні за змістом 

тексти; 

– *читає вголос слова і прості речення з доступних 

текстів у повільному темпі, розуміє їх зміст. 

 

Писемне мовлення. 

Написання під диктування речень і текстів. 

 

Складання речень за запитаннями, малюнками, на тему. 

Речення з правильним і неправильним порядком слів 

(деформоване речення). 

 

Учень: 

– пише під диктування доступні речення і тексти; 

(*слова, речення з 2-3 слів (після відповідної 

підготовчої роботи); 

– складає і записує прості речення за запитаннями, 

малюнками, на тему (з допомогою вчителя); 

(*складає з допомогою вчителя прості речення); 

– з допомогою вчителя упорядковує деформовані 

речення (слова даються у правильній граматичній 



 

 

 

 

 

Перевірка власних письмових робіт. 

формі), записує їх;  

– відповідаючи на запитання вчителя, поширює 

речення новими словами; (*з допомогою вчителя 

доповнює речення відповідним змісту словом). 

– з допомогою вчителя перевіряє власні письмові 

роботи, знаходить і виправляє помилки (*робить 

спроби). 

 

Знання про мову. Мовні уміння 

Мова як засіб спілкування. Рідна, державна та інші мови. 

 

Учень: 

– знає назву держави, її столицю, державні символи; 

(*називає з допомогою вчителя); 

– *знає, що українська мова – державна мова 

України, мова спілкування українців; 

– відрізняє на слух українську мову від інших мов. 

 

Звуки і букви. Алфавіт 

Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді й м'які,  

дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ і 

г. 

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв.  

 

 

Використання алфавіту під час роботи зі словником. 

 

Учень: 

– розрізняє в словах тверді й  м'які, дзвінкі й глухі 

приголосні, ненаголошені й наголошені голосні 

звуки; *правильно їх вимовляє; 

 

– *має уявлення про алфавіт; знає та правильно 

(залежно від мовленнєвих можливостей учнів) 

вимовляє алфавітні назви букв; 

– розрізняє співвідношення звуків і букв; 

– уміє користуватися алфавітом під час роботи зі 

словником, визначати значення слова за допомогою 

тлумачного словника; 

 

Склад. Наголос 

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних.  Учень: 

– визначає наголос у двоскладових і трискладових 

словах (з допомогою вчителя); 

– з допомогою вчителя визначає наголошені та 

ненаголошені голосні у слові. 

 

Слово 



Лексичне значення слова. Групи слів за значенням: 

синоніми, антоніми. 

Будова слова. Префікс, корінь слова, суфікс, закінчення, – 

частини слова. Розрізнення префікса і прийменника 

(практично). 

Спільнокореневі слова. 

– розпізнає слова, що означають назви, дії, ознаки та 

кількість предметів; знає, на які запитання відповідають 

(хто? що?; що робить? що роблять?; який? яка? яке? які?; 

скільки?); 

– узгоджує слова (різні частини мови) під час усного 

мовлення та на письмі (практично, без визначення понять, з 

допомогою вчителя); (*повторює за вчителем, списує); 

– знаходить іменники серед інших частин мови в реченні, 

наводить приклади; (*з допомогою вчителя); 

– розрізняє власні і загальні іменники, дотримується 

правила написання великої букви у власних іменах; (*пише 

(списує) з великої букви під контролем вчителя); 

– розрізняє слова (іменники), що стоять у множині та однині 

за закінченнями, групує їх із допомогою вчителя; 

– співвідносить іменники в однині і множині з відповідною 

кількістю предметів; (*з допомогою вчителя); 

– з допомогою вчителя визначає рід іменників; 

– з допомогою вчителя змінює іменники за числами та 

відмінками (практично); (*повторює за вчителем); 

– використовує допомогу вчителя. 

 

 

Учень: 

– розрізняє групи слів за значенням; пояснює (у 

нескладних випадках) значення загальновживаних 

слів; (*розуміє значення загальновживаних слів); 

– розрізняє слова, протилежні за значенням; *з 

допомогою вчителя вибирає пари слів протилежного 

значення із запропонованих слів; 

– розрізняє слова, подібні за значенням;  знаходить 

слова, подібні за значенням, серед низки 

запропонованих слів (*з допомогою вчителя); 

– з допомогою вчителя замінює слова у 

словосполученнях та реченнях словами подібного 

значення; 

– з допомогою вчителя розрізняє значущі частини 

слова; 

– має уявлення про спільнокореневі слова; розрізняє і 

знаходить їх в усному та писемному мовленні; 

– з допомогою вчителя наводить приклади 

спільнокореневих слів; (*повторює за вчителем); 

– розрізняє на письмі префікси і прийменники, 

дотримується правил правопису (з допомогою 

вчителя); (*дотримується правил правопису з 

допомогою вчителя). 

 

Речення, словосполучення.  

  

Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й 

залежне слово в словосполученні. 

 

Головні та другорядні члени речення (без вживання 

термінології, практично). 

Встановлення зв’язку між словами в реченнях (за 

допомогою запитань). 

Побудова слів  за поданими словами (головними та 

другорядними членами речення) з використанням 

ілюстрацій, сюжетних малюнків, предметів). 

– розрізняє словосполучення від слова і речення; 

– разом із учителем визначає головне й залежне 

слово в словосполученні (практично, відповідаючи 

на запитання); 

– з допомогою вчителя розрізняє головні та 

другорядні члени речення (без вживання 

термінології, практично). 

 – разом з учителем, за допомогою запитань, 

встановлює зв’язки слів у реченні; 

 

– з допомогою вчителя і самостійно будує речення з 



 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, 

окличні. Розділові знаки в кінці речень. Інтонування речень, 

різних за метою висловлювання. Складання різних за метою 

висловлювання речень на задану тему. 

 

використанням мовного, предметного та 

ілюстративного матеріалу; (*з допомогою вчителя 

будує прості речення із поданих слів); 

– розрізняє речення, різні за метою висловлювання, 

дотримується правил вживання розділових знаків у 

кінці речення; 

– уміє інтонувати різні за метою висловлювання 

речення; (*наслідує вчителя); 

– складає різні за метою висловлювання  речення на 

задану тему (при необхідності – з допомогою 

вчителя); (*з допомогою вчителя будує прості 

речення із поданих слів); 

– дотримується охайності записів, помічає; під 

контролем учителя знаходить і виправляє допущені 

помилки. 

 

Текст. 

 

 

Заголовок тексту.  

 

 

Поділ тексту на абзаци. 

 

 

Відновлення текстів із деформованою будовою. 

 

 

Поділ текстів на логічно завершені частини за даним 

планом. 

Складання простого плану тексту. 

 

Тексти різних типів: розповідь, опис. 

 

 

 

 

Учень: 

– розрізняє заголовок і зміст тексту, добирає до 

тексту заголовок із запропонованих учителем (при 

необхідності – з допомогою вчителя); 

– поділяє текст на абзаци, разом із учителем 

відслідковує зв’язок початку нової думки з новим 

абзацем; 

– разом з учителем відновлює тексти з 

деформованими частинами на основі встановлення 

логічних зв’язків між частинами тексту, з’ясування 

послідовності подій; 

– з допомогою вчителя поділяє тексти на логічно 

завершені частини за даним планом; 

– разом із учителем складає простий план 

прочитаного тексту; 

– уважно слухає (читає) тексти різних типів: 

розповідь, опис; разом із учителем визначає різницю 

між ними; 

– переказує текст за планом (*переказує за планом 

простий знайомий текст); 

– уміє будувати усну розповідь про певну подію із 

власного життя. 

– з допомогою вчителя складає та записує текст 

поздоровлення (рідним, друзям);  пише адресу на 

конверті (листівці). 

 



 

Підпис листівки (поздоровлення рідним, друзям). Адреса на 

конверті (листівці). 

 

Загальнонавчальні уміння 

Організаційно-контрольні вміння. 

 

 

 

Загальнопізнавальні вміння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі вміння. 

 

 

 

Естетико-етичні. 

–  з допомогою вчителя визначає мету власної 

діяльності та складає план її виконання; (*спільно з 

учителем визначає мету діяльності та основні етапи 

роботи); 

– реалізує визначений план; з допомогою вчителя 

оцінює здобутий  результат; (*з допомогою вчителя); 

–  з допомогою вчителя аналізує мовні й позамовні 

поняття, явища, закономірності;  порівнює, 

узагальнює їх; виділяє головне з-поміж 

другорядного; 

– з допомогою вчителя здобуває  інформацію з 

різноманітних джерел (довідкової, художньої 

літератури, ресурсів Інтернету тощо); (*залежно від 

психофізичних можливостей учня); 

–  працює  з текстами  вивчених типів, стилів і жанрів 

мовлення; (*працює з доступними текстами з 

допомогою вчителя); 

– уявляє словесно описані предмети і явища;  

– з допомогою вчителя переносить раніше засвоєні 

знання і вміння в нову ситуацію; 

– з допомогою вчителя звертає увагу, (вміє помічати) 

красу в мовних явищах, явищах природи, мистецтві, 

вчинках і звершеннях людей; 

– з допомогою вчителя оцінює власні  вчинки; 

(*уважно слухає й розуміє оцінку вчителя). 

Повторення та узагальнення вивченого протягом року  

 



Орієнтовні вимоги до навчальних досягнень учнів на кінець року: 

– знати, що державною мовою є українська; 

– розрізняти групи слів за значенням: синоніми, антоніми; добирати їх із допомогою 

вчителя; 

– з допомогою вчителя розрізняти значущі частини слова (префікс, корінь слова, суфікс, 

закінчення); 

– розрізняти префікси і прийменники; 

– виділяти іменник як частину мови; розрізняти власні й загальні іменники;  

– з допомогою вчителя визначати рід іменників; 

– змінювати іменники за числами та відмінками (практично); 

– дотримуватися правила вживання великої літери у власних назвах; 

– розрізняти речення за метою висловлювання; 

– практично розрізняти головні та другорядні члени речення (за питаннями, з допомогою 

вчителя); 

– упорядковувати деформований текст (разом із учителем); 

– складати простий план прочитаного тексту (з допомогою вчителя); 

– переказувати текст за поданим планом. 

 

 

 

      Орієнтовні вимоги до стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року: 

– уважно слухати, орієнтуватись у ситуації спілкування; 

– знати, що державною мовою є українська; 

– повторюючи за вчителем, наводити приклади спільнокореневих слів; 

– дотримуватися правил правопису префіксів і прийменників (з допомогою вчителя); 

– з допомогою вчителя знаходити іменники серед інших частин мови в реченні; 

– дотримуватися правила написання великої букви у власних іменах (під контролем 

вчителя); 

– співвідносити іменники в однині і множині з відповідною кількістю предметів; (з 

допомогою вчителя); 

– наслідуючи вчителя, інтонувати різні за метою висловлювання речення; 

– правильно списувати речення і розділові знаки в кінці речення; 

– переказувати простий знайомий текст за планом (з допомогою вчителя). 
 

Українська література 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

Коло читання 

Усна народна творчість. Малі фольклорні форми: 

загадки, прислів’я, приказки; народні усмішки, чарівні 

казки, легенди, народні пісні. 

Поезія (вірші сюжетні, пейзажні, гумористичні, 

фантастичні). вірші-загадки, вірші-скоромовки. 

Літературні казки.  

Байки. Жартівливі оповідання, казки, гуморески, 

швидкомовки, загадки, різні цікаві пригоди. Адаптовані 

Учень: 

– самостійно впізнає і розрізняє прозові та віршовані 

твори (на слух та за графічною формою тексту; (*з 

допомогою вчителя); 

– називає (без визначення поняття) жанр добре 

знайомого твору (казка, байка, загадка, прислів’я, 

вірш, оповідання); (*з допомогою вчителя); 



тексти прозових творів (оповідання, уривки з повістей, 

п’єси) класиків української літератури, сучасної 

української та зарубіжної літератури, дитяча періодика, 

нау-ково-пізнавальна, енциклопедична література та ін. 

Теми читання: про світ фантазії, про природу у різні пори 

року; твори про дітей, їхні стосунки, взаємини у сім’ї та 

школі; ставлення до природи, людей, праці; твори про 

рідний край, Батьківщину, історичне минуле нашого 

народу, традиції українського та інших народів. 

 

– за питаннями вчителя називає назву вивченого 

твору, його автора; (*з допомогою вчителя); 

– читає мовчки і *вголос; 

– відповідає на запитання до змісту твору; (*до змісту 

знайомого твору); 

– переказує текст; (*з допомогою вчителя, з опорою 

на запитання, простий план твору тощо); 

– за завданням учителя самостійно переказує вказані 

ним епізоди (частини) прочитаного тексту; (*з 

допомогою вчителя); 

– знає напам’ять 4-5 віршів (залежно від можливостей 

учня), декламує їх напам’ять; (*до 4 коротких віршів); 

– *має уявлення про різні види й типи видань 

(книжка, журнал, газета); 

– за завданням учителя уміє знайти потрібну книжку 

(підручник); (*з допомогою вчителя); 

– орієнтується у підручнику за змістом; (*з 

допомогою вчителя); 

– уміє користуватися методичним і довідковим 

матеріалом підручника; (*з допомогою вчителя); 

– знає, шанує основні державні національні символи, 

традиції свого народу; поважає культуру й традиції 

інших народів, які живуть в Україні та за кордоном. 

 

Формування та розвиток навички читання 

 

 

Спосіб читання. Свідоме читання вголос цілими словами 

з переходом до фразового читання (залежно від 

мовленнєвих можливостей учня). 

Читання тихо та мовчки доступних за змістом текстів. 

 

Темп (швидкість) читання. Дотримання необхідного 

темпу читання вголос (нормально, повільно). 

  

Правильність читання. Звукова культура мовлення: 

звуковимова, дикція, плавне дихання, гучність голосу, 

наголошування слів. Дотримання словесного наголосу. 

 

 

Учень: 

– читає вголос цілими словами з поступовим 

переходом до фразового читання доступні за змістом 

тексти (після опрацювання з учителем); (*читає по 

складах слова, прості речення); 

– *читає тихо та мовчки знайомі за змістом тексти; 

– читає  у достатньому (доступному для кожного) 

темпі, який дає можливість зрозуміти зміст твору; 

(*читає по складах у повільному темпі); 

– регулює темп читання (з допомогою вчителя), 

залежно від жанрової специфіки твору; 

– *відповідно до мовленнєвих можливостей 

правильно вимовляє звуки в словах під час читання та 

відповідей на запитання;  

– читає розбірливо (відповідно до мовленнєвих 



 

 

 

 

Усвідомленість читання.  Пряме і переносне значення 

слів. Усвідомлення смислових зв’язків між словами в 

реченні, між реченнями, частинами тексту, окремими 

епізодами, висловами та ілюстраціями, послідовності 

розгортання подій у творі. Дійові особи твору, їхні 

вчинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразність читання.  Дотримання розділових знаків, 

логічних пауз і наголосів, потрібної інтонації під час 

читання (початок і кінець речення, паузи між реченнями 

та в середині речення, обумовлені розділовими знаками). 

 

 

можливостей), достатньо гучно; 

– правильно наголошує слова під час читання (за 

нагадуванням учителя); (*під контролем учителя); 

– дотримується словесного наголосу під час читання; 

– з допомогою вчителя пояснює лексичне значення 

слів і висловів, вжитих  у тексті; 

– розуміє значення слів у тексті (пряме й переносне), з 

допомогою вчителя пояснює їх значення; 

– *розуміє ситуацію, описану в прочитаному творі; 

– за питаннями вчителя правильно називає дійових 

осіб прочитаного твору, їхні вчинки; (*з допомогою 

вчителя); 

– *визначає послідовність подій (з допомогою 

вчителя, за допомогою малюнків); 

– разом з учителем визначає причинно – наслідкові та 

часові зв’язки між описуваними подіями і вчинками 

дійових осіб; 

– за суттєвої допомоги вчителя оцінює вчинки 

головних дійових осіб твору; 

– висловлює своє ставлення до описуваних подій 

(вчинків дійових осіб); (*робить спроби з допомогою 

вчителя); 

– дотримується пауз між реченнями; (*під контролем 

учителя); 

– *за нагадуванням учителя дотримується пауз в 

середині речення, обумовлених розділовими знаками; 

– *з допомогою вчителя дотримується розділових 

знаків і потрібної інтонації під час читання; 

–  практично намагається дотримуватися логічних 

пауз і наголосів після нагадування учителя; 

– наслідуючи вчителя, намагається регулювати темп 

читання, гучність голосу, тон залежно від змісту та 

жанрової специфіки твору. 

 

Літературознавча пропедевтика 

 

 

 

 

Тема та основна думка твору. 

 

Учень: 

– разом із учителем визначає тему та основну думку 

прочитаного твору; 



 

 

 

 

 

Сюжет і композиція (без уживання термінів, практично, 

під час відповідей на запитання, на матеріалі невеликих за 

обсягом і нескладних за будовою художніх творів 

розповідного стилю). Факти, події, випадки, пригоди, 

характери персонажів у художньому творі, їх 

взаємозв’язки. 

 

 

 

 

 

 

Герой (персонаж) твору. Головний і другорядний 

персонажі у творі, позитивний та негативний герої твору. 

Власне ставлення до героїв твору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор твору та його назва.  

Відповідність назви твору змісту. 

– з допомогою вчителя знаходить у тексті слова, 

вислови, речення, які розкривають тему та основну 

думку твору, підтверджують висловлену думку; 

– *з допомогою вчителя визначає про кого або про що 

йдеться у творі;  

– розуміє основний смисл описаних фактів, подій, 

вчинків персонажів; 

– разом із педагогом визначає відносно завершені і 

самостійні частини тексту (епізоди);  

– розповідає про те, як розпочалися описані у творі 

події і чим закінчилися; (*з допомогою вчителя, 

повторюючи за ним); 

– разом з учителем називає послідовність описаних 

подій, встановлює часові та причиново-наслідкові 

зв’язки між подіями; (*робить спроби з допомогою 

вчителя); 

– *за питаннями вчителя визначає про кого або про 

що йдеться у творі; 

– визначає і називає головних дійових осіб 

прочитаного твору, їхні вчинки (за питаннями 

вчителя); (*з допомогою вчителя, повторюючи за 

ним); 

– з допомогою вчителя знаходить слова і вислови, що 

характеризують персонажів (героїв) твору, їхню 

поведінку; події, пригоди, що з ними трапилися, місце 

і час подій; 

–– називає головних і другорядних персонажів твору, 

розповідає про їхні вчинки (за питаннями вчителя); 

(*повторює за вчителем); 

– з допомогою вчителя пояснює, хто з персонажів є 

позитивним, а хто – негативним; (*повторює за 

вчителем); висловлює власне ставлення до них; 

– має уявлення про назву та автора твору; про те, як 

пов’язані автор-твір; 

–  *має уявлення про текст, заголовок; 

– за питаннями вчителя називає назву вивченого 

твору, ім’я та прізвище його автора; (*з допомогою 

вчителя); 

– розуміє зв’язок заголовка зі змістом твору, його 

основною думкою (з допомогою вчителя); 

(*намагається зрозуміти); 

– добирає заголовок до тексту; 

– з допомогою вчителя виділяє у художньому тексті 

образні вислови, що допомагають глибше, краще 

уявити картини природи, місце події, зовнішність 



 

 

 

 

 

Мова твору. Яскраві, точні, образні вислови для 

характеристики персонажів, опису природи. 

 

 

 

 

 

 

Жанр твору (практично):  вірш, загадка, швидкомовка, 

казка, оповідання. 

 

персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з 

іншими героями; 

– з допомогою вчителя використовує у власному 

мовленні образні слова та вислови при відповіді на 

запитання та при переказі змісту твору; 

– називає (без визначення поняття) жанр добре 

знайомого твору (казка, байка, загадка, прислів’я, 

вірш, оповідання); (з допомогою вчителя); (*повторює 

за вчителем). 

 

Досвід читацької діяльності  

 

 

Особливості опрацювання художнього твору. 

Жанрова специфіка творів. 

Народні казки (про тварин, чарівні, соціально-побутові). 

Особливий характер вимислу та фантазії чарівних казок 

(таємничі, зачаровані, незвичайні місця, предмети, істоти; 

надзвичайна сила, дивовижні перетворення та ін.) 

Відображення народного побуту, місце події у казці, 

особливості мови соціально-побутових казок. Герої 

(персонажі) їхні характери, вчинки, мотиви поведінки. 

Добро і зло в казці. 

Прислів’я і приказки як короткі, влучні, образні вислови 

повчального змісту. Тематика прислів’їв. 

Вірші. Розширення і поглиблення знань та умінь учнів 

про жанрові особливості віршів (рима, ритм, настрій, 

мелодика). Тематика дитячих віршів. Спостереження за 

мовою віршів 

 

 

 

 

Учень: 

– має уявлення про основні ознаки чарівних казок, з 

допомогою вчителя називає їх (зачаровані, незвичайні 

предмети, істоти, дивовижні перетворення, 

надзвичайна сила героїв та ін.); (*має уявлення); 

– має уявлення про соціально-побутові казки та казки 

про тварин (відображення народного побуту, 

особливості мови та ін.); 

– називає героїв казок; з допомогою вчителя пояснює, 

якими рисами наділені позитивні і негативні герої; (*з 

допомогою вчителя називає героїв казок); 

 – намагається дати оцінку оцінку поведінки, вчинків 

персонажів (з допомогою запитань учителя); 

– з допомогою вчителя робить висновок, що добро у 

казках перемагає зло; 

– з допомогою вчителя розпізнає прислів’я і приказки 

з-поміж інших літературних жанрів; називає теми 

прислів’їв (наприклад, про працю, навчання);  

– з допомогою вчителя звертає увагу на основні 

ознаки вірша (графічна форма тексту, наявність 

ритму, поділ на строфи – без вживання термінів);  



Оповідання. Персонажі, тематика дитячих оповідань. 

 

 

Байка як невеликий за обсягом, здебільшого віршований 

твір, у якому в гумористичній, алегоричній формі 

зображуються людські вчинки, характери, недоліки. Герої 

(персонажі) байок. 

Гумористичні твори для дітей. Гумор як добродушний 

необразливий сміх, його виховний вплив на людину. 

Спостереження за авторським вибором слова для 

характеристики героя, створення комічних ситуацій та ін. 

 

Смисловий і структурний 

 аналіз тексту. 

З’ясування значення слів і висловів тексту, знаходження у 

тексті пояснення ознак певних подій, явищ, персонажів із 

метою їх характеристики. 

 

 

 

 

Поділ тексту на частини і колективне складання 

заголовків до них. 

Колективне складання плану прочитаного твору. 

Використання плану для самостійного переказу. 

Постановка запитань за змістом прочитаного. 

 

З’ясування зв’язків між реченнями, абзацами і частинами 

тексту. 

 

 

 

 

 

Спостереження за будовою тексту, виділення у творах 

різних жанрів їх структурних елементів: зачин (початок), 

основна частина, кінцівка; 

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями 

– разом із учителем визначає та називає основні теми 

дитячих віршів, які вивчалися; 

– з допомогою вчителя визначає та називає основних 

героїв (персонажів) оповідань; (*повторює за 

вчителем); називає основні теми дитячих оповідань, 

які вивчалися; 

– має уявлення про жанрові особливості байки (без 

визначення поняття) як невеликого, здебільшого 

віршованого твору, де в алегоричній формі 

висміюються негативні риси характеру, вчинки 

людей; називає героїв байок, що вивчалися; 

(*повторює за вчителем); 

– з допомогою вчителя спостерігає за авторським 

вибором слова для характеристики героя, створення 

комічних ситуацій у гумористичних творах; (*уважно 

слухає); 

– розуміє, що гумор не ображає людину, 

а почуття гумору є позитивною якістю особистості; 

 

– за завданням та з допомогою вчителя пояснює 

лексичне значення слів, вжитих  у тексті, та окремих 

висловів; (*розуміє значення загальновживаних слів і 

висловів у доступному тексті); 

– *розуміє ситуацію, описану в прочитаному творі; 

– з допомогою вчителя знаходить у тексті пояснення 

ознак певних подій, явищ, персонажів із метою їх 

характеристики; зачитує їх; 

– з допомогою вчителя поділяє текст на частини; бере 

участь у колективному складанні заголовків до них; 

– бере участь у колективному складанні плану 

прочитаного твору; використовує його для переказу 

змісту; 

– спільно з учителем формулює запитання за змістом 

прочитаного; 

– з незначною допомогою вчителя знаходить 

відповідний абзац; 

– відшукує за ілюстраціями або запитаннями окремі 

слова, місця тексту (з допомогою вчителя); 

– визначає послідовність подій (з допомогою вчителя, 

з опорою на малюнки); 

– з допомогою вчителя орієнтується у структурі 

тексту: зачин (початок), основна частина, кінцівка; 

– разом з учителем називає послідовність описаних 

подій, встановлює часові та причинно-наслідкові 



та вчинками дійових осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби художньої виразності; емоційно-оцінне 

ставлення до змісту твору. 

Практичне ознайомлення із засобами художньої 

виразності в тексті твору (без уживання терміна): епітет, 

метафора, порівняння, гіпербола. Їх роль у тексті. 

Відшукування у тексті образних слів і висловів, які 

характеризують дійових осіб, події, картини природи. 

 

зв’язки між подіями та вчинками дійових осіб 

(відповіді на запитання: що сталося, коли...? що 

сталося після того, як ...? та ін.) (з використанням 

малюнків, запитань); 

– разом із учителем з’ясовує зв’язки між окремими 

епізодами, словами, висловами та ілюстраціями; 

– разом із учителем з’ясовує мотиви вчинків дійових 

осіб; 

– разом із учителем з’ясовує умови (місце, обставини), 

в яких здійснювався вчинок; 

– відповідаючи на запитання вчителя, висловлює своє 

ставлення до описуваних подій, до вчинків дійових 

осіб; (*намагається); 

– з допомогою вчителя намагається проектувати 

ситуацію на власну поведінку; 

– разом з учителем відшукує у тексті засоби 

художньої виразності:  епітет, метафору, порівняння, 

гіперболу (без уживання терміна); з’ясовує з 

допомогою вчителя їх роль у тексті, у створенні 

художніх образів, описів; 

– з допомогою вчителя знаходить у тексті влучні 

слова та вислови, які характеризують дійових осіб, 

події, картини природи; (*з допомогою вчителя 

знаходить образні слова, що характеризують героя 

твору (веселий, сміливий, хитрий та ін.); 

– під керівництвом учителя звертає увагу на 

образність і точність мови автора; 

– з допомогою вчителя (*повторюючи за вчителем) 

застосовує у своєму мовленні вислови із прочитаних 

творів усної народної творчості (з пісень, казок, 

прислів’їв, приказок). 

 

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією 

 

 

 

 

Самостійне ознайомлення з новою книжкою, визначення її 

орієнтовного змісту з опорою на всі складники 

позатекстової інформації. 

 

 

 

 

Учень: 

– *має уявлення про різні види й типи видань 

(книжка, журнал, газета); 

– уміє розрізняти та знає призначення структурних 

елементів художньої книжки: обкладинка, ілюстрація, 

зміст, сторінка, назва твору; (*з допомогою вчителя); 

– з допомогою вчителя визначає орієнтовний зміст 

книжки (про що книжка?) з опорою на всі складники 



 

 

 

Читання й усвідомлення фактичного змісту творів різних 

жанрів. Визначення теми твору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтування у світі дитячих книжок. Пошук потрібної 

книжки у шкільній бібліотеці. 

 

Колективне обговорення прочитаних творів (уміння 

слухати думки, міркування однолітків, із повагою 

ставитись до міркувань, суджень, які не збігаються із 

власними; бути толерантними під час діалогу, колективної 

дискусії та ін.) 

 

позатекстової інформації; (*повторює за вчителем); 

– самостійно читає й усвідомлює зміст доступних 

дитячих творів; (*читає короткі доступні тексти, 

залежно від можливостей учня); 

–  *виявляє  інтерес до читання (слухання); 

– з допомогою вчителя визначає провідну тему твору, 

*розуміє про що твір (з опорою на ілюстрації; 

–  *за питаннями та з допомогою вчителя дає 

пояснення до ілюстрацій; 

– називає дійових осіб прочитаного твору, їх вчинки 

(за питаннями вчителя); (*з допомогою вчителя, 

повторюючи за ним); 

– *разом з учителем розрізняє та називає головного і 

другорядних персонажів про-читаного твору; 

– *за завданням та з допомогою вчителя знаходить 

потрібну книжку, сторінку, ілюстрацію тощо; 

– за завданням та з допомогою вчителя (бібліотекаря) 

добирає дитячі книжки у відкритому фонді бібліотеки; 

– бере участь у колективному обговоренні змісту 

прочитаних творів; 

– під контролем учителя намагається поводитися 

культурно під час обговорення (спокійно слухати, 

висловлюватися). 

– дотримується гігієнічних правил у роботі з 

книжкою; (*з допомогою вчителя). 

 

Розвиток творчої діяльності учнів 

на основі прочитаного 

 

 

 

Словесне малювання, ілюстрування прочитаного, творчий 

переказ, читання за ролями, інсценізація, доповнення 

 

Учень: 

– з допомогою вчителя виконує творчі види завдань 

до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту, 



прозових творів, складання з допомогою вчителя казок, 

небилиць (з використанням комплексного впливу 

мистецтв різних видів: художнє слово, живопис, музика). 

 

 

 

Читання діалогів за особами, ролями. Інсценізація 

найпростіших епізодів із прочитаних художніх творів 

(оповідань, казок); життєвих ситуацій, близьких за 

змістом до художніх творів. 

 

придумування кінцівки тощо); 

– робить ілюстрації до частин прочитаного (*з 

допомогою вчителя); 

– переказує окремі епізоди твору зі зміненою формою 

викладу (заміна діалогу розповіддю від першої особи 

однини, третьої особи однини); 

– робить спроби ілюструвати певний епізод твору 

(словесне малювання); 

– разом із учителем складає невеликі казки, загадки; 

– бере участь в інсценізації найпростіших епізодів з 

прочитаних творів; життєвих ситуацій, близьких за 

змістом до художніх творів; 

– з допомогою та за наслідуванням учителя передає 

голосом, природними жестами, мімікою, ходою 

характер персонажів твору. 

 

Загальнонавчальні уміння  

 

 

Формулювання запитань до текстів, побудова діалогів, 

визначення головної думки, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків, узагальнення тощо. 

 

 

Учень: 

– з допомогою вчителя формулює запитання до 

тексту; будує простий діалог; (*відповідає на 

запитання до тексту, під керівництвом учителя бере 

участь у діалозі після попередньої підго-товки); 

– разом з учителем аналізує, порівнює тексти різних 

жанрів, персонажів; 

– з допомогою вчителя виділяє основне у творі і 

характеристиці персонажів;  

– з допомогою вчителя визначає причинно-наслідкові 

зв’язки;  

– з допомогою вчителя складає план тексту, 

використовує його для розповіді, переказу. 

 

 

Освітня галузь «Математика» 

 
Метою математичної освітньої галузі є розвиток математичного 

мислення дитини, розпізнання в повсякденному житті проблеми, які можна 

розв’язувати із застосуванням математичних методів, розумітиі оцінювати 

математичні факти і закономірності. 

Основними завданнями викладання математики є: 



- Формування доступних кількісних. Просторових, часових 

уявлень та понять, знань провеличини, основи наочної геометрії; 

- Корекція та розвиток психічних процесів, пізнавальної 

ліяльності особистості; 

- Формування практичних умінь та навичок. 

 

Пояснювальна записка 

Програма з математики для 5 класу складена відповідно до навчального плану 

спеціального загальноосвітнього навчального закладу для розумово відсталих дітей із 

тижневим навантаженням 5 годин. Основними завданнями викладання математики є: 

 -формування доступних кількісних, просторових, часових уявлень та понять, 

- знань про величини, основи наочної геометрії; 
- корекція та розвиток психічних процесів, пізнавальної діяльності, особистості 

учня ; 

- формування практичних умінь та навичок, що створюють умови інтеграції 

розумово відсталих учнів у суспільство. 

-  У процесі навчання математиці учні засвоюють поняття про натуральне 

число та нуль, натуральний ряд чисел і його властивості, поняття про звичайні 

дроби, уявлення про основні величини (довжина, вага, вартість, швидкість, час); 

отримують знання про метричну систему мір, користування вимірювальними та 

креслярськими приладами, виконання чотирьох арифметичних дій, 

розв’язування простих і складених арифметичних задач (2-3 дії); одержують 

уявлення про геометричні фігури, їх властивості. 

-  У старших класах значна увага приділяється розвитку в учнів умінь 

лічити усно. 

- Місце усної лічби на уроці залежить від мети, з якою вчитель включає її в урок. 

Усною лічбою може розпочинатися чи завершуватися та частина уроку, якій 

вона підпорядкована. На усну лічбу відводиться 5-10 хвилин на кожному уроці 

математики. 

-  Внесення розділу «Усна лічба» до даного програмного розділу буде 

сприяти методично правильній послідовності проведення повторення, 

вдосконалення, автоматизації усних обчислювальних прийомів у розумово 

відсталих учнів. 

- З метою розвитку активності в школярів необхідно урізноманітнювати форми 

усної лічби, наповнювати матеріал життєвим змістом, цікавими завданнями, 

нескладними задачами. 

- В усній лічбі бажано, щоб приймала участь значна кількість учнів класу, при 

цьому слід використовувати наочні посібники, дидактичний матеріал. 

-  Значне місце у даному програмному розділі відводиться розв’язанню 

арифметичних задач. Такий вид роботи дає змогу не тільки формувати в учнів 

потрібну кількість математичних понять, але й має велике корекційно-

розвивальне спрямування навчального процесу. У школярів розвиваються 

вміння аналізувати, порівнювати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, 

узагальнювати, доводити, діяти за аналогією, працювати за зразком; 

виробляються вміння планувати власні дії, самостійно контролювати проміжні 

та кінцеві результати. 

- Учні повинні навчитися самостійно читати текст задачі вголос і «про себе», 

розуміти її зміст, виділяти відомі та невідомі величини, скорочено записувати 

задачу або ілюструвати її малюнком чи кресленням, таблицею, вибирати дії, 

виконувати обчислення, перевіряти правильність розв’язання, записувати 

відповідь. 

- У допоміжній школі учні мають розв’язувати задачі на рух. Поняття про 

швидкість рівномірного прямолінійного руху доцільно формувати шляхом 



безпосереднього спостереження швидкостей пішоходів і машин, велосипедів, 

лижників. Такі спостереження за руховими об’єктами дають учням змогу 

зрозуміти залежність між швидкістю, часом і відстанню, усвідомити та вибрати 

правильний спосіб розв’язання арифметичної задачі. 

-  Підбираючи арифметичні задачі, вчитель не повинен обмежуватись лише 

матеріалом підручника, а використовувати матеріал з газет, науково-

популярної літератури, відомості з практичних робіт учнів. З цією метою 

вчитель і вихователь організовують цілеспрямоване спостереження учнів за 

явищами соціального життя, природи, а також предметно-практичну та ігрову 

діяльність, пов’язану з вивченням окремої математичної теми. Поряд з 

готовими арифметичними задачами слід вчити учнів перетворенню та 

складанню нових задач, тобто творчій роботі. Це сприяє кращому засвоєнню 

структурних компонентів задачі та загальних прийомів роботи над нею. 

-  Оцінка знань учнів допоміжної школи з математики проводиться 

систематично й здійснюється на основі результатів їх усного опитування, 

письмових і практичних робіт. 

- На даних уроках учні розпізнають геометричні фігури на моделях, малюнках, 

оточуючих предметах, знайомляться з властивостями геометричних фігур, 

оволодівають графічними уміннями, вчаться користуватися вимірювальними і 

креслярськими інструментами, набувають практичних навичок у розв’язуванні 

задач на вимірювання. 

- Формування геометричних уявлень відіграє значну роль у розвитку 
просторового мислення, моторики, пам’яті, мовлення. 

- Повторення геометричного матеріалу, формування графічних вмінь та навичок 

відбувається і на інших уроках математики. Значна увага приділяється 

практичним вправам у вимірювання, моделюванні. Необхідно використовувати 

міжпредметні зв’язки, зокрема з професійно – трудовим навчанням. Так, 

порівняння предметів за розміром та формою, взаємне розміщення предметів, їх 

ознаки, вимірювання довжин відрізків, побудова геометричних фігур, знання 

про міри довжини, маси необхідно використовувати, закріплювати на уроках 

професійно трудового навчання, образотворчого мистецтва. 

- Формування багатьох понять слід пов’язувати з розвитком мовлення, що 

відображає математичний зміст завдань. 

- На уроках математики необхідно, де є можливість, знання учнів, отримані при 

вивчені інших предметів. Так, наприклад при складанні учнями сюжетних задач 

слід залучати знання та словниковий запас одержані на екскурсіях, уроках 

розвитку мовлення. Програмою з образотворчого мистецтва передбачено 

ознайомлення з просторовим категоріями, розвиток вмінь порівнювати 

предмети та їх частини, формування уявлень про такі долі одиниці, як половина, 

третина, чверть. Все це слід враховувати і використовувати у процесі 

планування уроків математики. 

- Усне опитування дозволяє вчителю виявити ступінь розуміння учнями 

вивченого матеріалу, знань правил і вмінь застосовувати їх у практичній 

діяльності, а також – ступінь техніки обчислень. 

- Запитання, поставлені вчителем, повинні вимагати від учнів пояснень власних 

дій, міркувань, уміння застосовувати знання в новій ситуації. За один урок 

учитель має опитати кожного учня. Це дозволяє вивчити особливості засвоєння 

математичних знань кожним учнем і своєчасно надати йому допомогу. 

- Письмова перевірка знань проводиться на уроках математики за допомогою 

самостійних і контрольних робіт. 

- Самостійні письмові роботи проводяться на кожному уроці. Це розв’язування 

задач, прикладів, різні практичні роботи й інші завдання. 



- У старших класах самостійна робота може тривати 25-30 хвилин. 
- Контрольні письмові роботи проводяться після вивчення теми чи розділу, в 

кінці чверті, року. Вони мають різну мету: перевірка знань нумерації, законів 

або властивостей арифметичних дій (переставна властивість додавання, 

множення, порядок дій); перевірка вмінь, обчислювання прикладів, розв’язання 

задач різних типів; перевірка навичок вимірювання, креслення, знань 

властивостей геометричних фігур і т. ін. 

- Контрольна робота виконується учнями самостійно, без допомоги вчителя. 

Обсяг кожної контрольної роботи має бути таким, щоб учні мали змогу 

протягом визначеного часу виконати й перевірити її. 

 

 

 

 

5 Клас 

 

№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 
корекційно- 

розвивальної роботи 

  

4 

 

Множення та ділення 

в межах 20 

(повторення) 

 

 

 

 

 

Учень: 

рахує рівними групами 

предметів; 

рахує по 2, 3 в межах 20 за 

допомогою наочних 

посібників; 

усвідомлює, що 

множення – це сума 

однакових доданків. 

 

 

Розвиток вміння 

аналізувати навчальний 

матеріал, порівнювати, 

узагальнювати. 

 

 

 

Розвиток вміння 

планувати та 

контролювати власні 

дії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Множення числа 2. 
Назва компонентів. 

 

1 

 

Ділення на 2 рівні 

частини. 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

 1 Множення числа 3. записує і читає приклади 
на множення; складає 

приклади на 

додавання та множення; 

користується таблицею 

множення. 

Учень: 

ділить предметну 

множину на рівні 

частини; 

ділить множину на дві, 

три рівні частини; 

записує, читає приклади на 

ділення; користується 

готовими таблицями 

ділення на 2, 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток вміння 

аналізувати, 

порівнювати 

навчальний матеріал, 

працювати з 

коментуванням 

власних дій. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком і 

вказівками вчителя, 

таблицями. 

 

Розвиток вміння 

контролювати 

проміжні та кінцеві 

результати. 

 

Розвиток вміння 

доводити, діяти за 

аналогією. 

 

Розвиток вміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

навчальних завдань. 

 

 

1 

 

 

Ділення на 3 рівні 

частини. 

8 Множення та ділення 

в межах 20. 

 

1 Множення числа 4 на 

2, 3. 

Учень: 

рахує рівними групами 

предметів по 4, 5 до 20; 

рахує зображеннями 

предметів по 4, 5; складає 

приклади на додавання; 

заміняє додавання 

множенням; 

записує і читає приклади на 

множення; користується 

таблицею множення чисел 

4, 5; ділить предметну 

множину на 4, 5 рівних 

частин; 

користується таблицями 

ділення; 

записує і читає приклади на 

ділення. 

1 Множення числа 4 на 4, 

5, 1, 0. 

1 Ділення 4, 8, 12 на 4. 

1 Ділення 16, 20 на 4. 

1 Множення числа 5 на 2, 

3, 4, 1, 0. 

Переставна 

властивість 

множення. 

1 Ділення 5, 10, 15. 20 

на 5. 

1 Множення чисел 2, 3, 

4, 5 (повторення) 

1 Ділення на 2, 3, 4, 5 

рівних частин 

(повторення). 

 

19 

 

Додавання та 

віднімання в межах 

100 (без переходу 

через розряд) 

 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

 1 Додавання та 
віднімання в межах 20 

(повторення). 

Учень: 
знає нумерацію в межах 

100; 

розуміє значення цифр у 

числі; 

визначає кількість 

розрядних одиниць; 

визначає місце числа в 

натуральному ряді 

чисел; 
порівнює числа в межах 
100; 

розв’язує приклади на 

додавання та віднімання 

без переходу через 

розряд; 

пояснює розв’язання 
прикладів. 

Розвиток вміння 
аналізувати навчальний 

матеріал, порівнювати, 

встановлювати 

причинно-наслідкові 

відношення, доводити, 

діяти за аналогією. 

 

Розвиток вміння 

працювати з 

коментуванням 

власних дій. 

 

Розвиток вміння 

планувати навчальні 

дії, самостійно 

контролювати 

проміжні та кінцеві 

результати. 

 

Розвиток вміння 

самостійно виконувати 

завдання. 

 

Розвиток вміння 

доводити розпочату 

справу до завершення. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком, 

вказівками вчителя, 

таблицями. 

 

Розвиток просторових 

уявлень, просторової 

орієнтації. 

Розвиток моторики, 
мовлення. 

 

1 

 

Додавання та 

віднімання круглих 

десятків. 

1 Додавання круглих 

десятків і 

одноцифрового числа 

(40+8; 8+40). Назва 

компонентів. 

1 Віднімання від 

двоцифрового числа 

всіх десятків, одиниць 

(85-80; 85-5). Назва 

компонентів. 

1 Додавання 

двоцифрового і 

одноцифрового чисел, 

коли сума одиниць 

менша 10 (62+5, 

5+62). 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Монети: 50 к., 1 грн. 

Паперові гроші: 1, 2, 

5, 10, 20, 50, 100 грн. 

Розмін і заміна. 

 

 

 

 

 

Учень: 

визначає зовнішній 

вигляд монети і 

паперових грошей: 

колір, форма, розмір, 

цифри, які на них 

викарбувані; 

називає вартість монети, 

купюри; позначає її 

словом; 

1 Додавання та 

віднімання 

двоцифрових чисел і 

круглих десятків 

(47+20; 20+47; 65-20). 

1 Додавання 

двоцифрових чисел, 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

  коли сума одиниць 

першого розряду 

менше або дорівнює 

10 (47+32; 47+23). 

знайомиться з 

предметами, які можна 

купити за означені 

гроші; 

розмінює і замінює 

гроші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток часових 

уявлень, орієнтації у 

часі. 

1 Віднімання 

двоцифрових чисел, 

коли число одиниць 

зменшуваного більше 

числа одиниць 

від’ємника або 

дорівнює йому (67-24; 

65-25). 

 

1 Віднімання 

одноцифрового числа 

від круглих десятків 

(60-3). 

 

1 Віднімання 

двоцифрового числа 

від круглих десятків 

(60-24). 

 

1 Віднімання від 100 
одноцифрового числа 

(100-2). 

 

1 Віднімання від 100 

двоцифрового числа. 

 

1 Додавання та 

віднімання в межах 100 

(вивчені випадки). 

 

1 Знаходження 

невідомого доданка. 

Учень: 

розв’язує приклади з 

невідомим компонентом 

додавання чи віднімання; 

пояснює знаходження 

невідомого компонента. 

1 Знаходження 
невідомого 

зменшуваного. 

1 Знаходження 

невідомого від’ємника 

1 Одиниці часу – доба, 

місяць, рік. 1 рік – 12 

місяців, 1 доба – 24 

год. Назва місяців по 

порядку. 

Учень: 

називає місяці по 
порядку; 

знає частини доби, їх 
послідовність; 

знає, що в році 12 
місяців; 

знає, що доба триває 24 

години. 

1 Поняття про іменовані 
числа. Просте і 

складне іменоване 

число. 

4 Виконання дій у 

прикладах з дужками 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

 2 Порядок дій: 40+(24- 

4); 

40+(24-20); 35+(11-9); 

35-(11-9); 

76-(32-22); 76-(70+5); 

76-(9+3); 

76-(15-9). 

Учень: 
аналізує приклади; 

знає правила 

розв’язання прикладів з 

дужками та без дужок; 

коментує розв’язання 

прикладів з дужками. 

Розвиток прийомів 

розумової діяльності. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком, 

вказівками вчителя, 

таблицями. 

 

Розвиток вміння 

порівнювати, 

узагальнювати 

навчальний матеріал, 

діяти за аналогією. 

 

Розвиток вміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

практичного завдання. 

 

Розвиток вміння 

запам’ятовувати. 

 

Розвиток моторики, 

збагачення словника. 

2  
(6+2) : 2; 

(9+7):4; (15-7):2; (20- 

5):3; 

(35- -5):4; 

(100-  

20:(13-8); 16:(50-46). 

Учень: 

записує, читає приклади на 

множення,ділення; 

користується таблицями 

множення та ділення; 

розуміє подібність і 

відмінність ділення на 

рівні частини та на 

вміщення; 

аналізує приклади; знає і 

користується правилами 

розв’язання прикладів з 

дужками; коментує 

розв’язання 

прикладів з дужками. 

 

10 Множення та ділення 

в межах 20. 

  

1 Збільшення числа на 

кілька одиниць. 

Учень: 

розуміє вирази: 

«зменшеншити на…», 

«збільшити на…»; 

розв’язує просту 

арифметичну задачу, яка 

Розвиток вміння 

аналізувати навчальний 

матеріал, порівнювати та 

узагальнювати. 

 

 

 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

 1 Зменшення числа на 

кілька одиниць. 

містить відношення 

«зменшеншити на…», 

«збільшити на…»; складає 

задачі за малюнком, 

коротким записом, записує 

умову, визначає 

арифметичну дію за 

допомогою вчителя, 

записує розв’язання та 

відповідь; диференціює 

вирази 

«зменшеншити на…», 

«збільшити на…». 

Розвиток 
регулювальної та 

контролювальної 

функції мовлення. 

 

Розвиток вміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

навчальних завдань. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком і 

вказівками вчителя, з 

коментуванням власних 

дій. 

 

Розвиток моторики, 
збагачення словника. 

 

1 

 

Диференціація понять 

«збільшення на…» та 

«зменшення на…» 

1 Збільшення числа в 

кілька разів. 

Учень: 

розуміє вирази 

«збільшити в кілька 

разів», «зменшити в 

кілька разів»; 

користується виразами 

«збільшити в кілька 

разів», «зменшити в 

кілька разів»; 

розв’язує прості 

арифметичні задачі, які 

містять вирази 

«збільшити «в»», 

«зменшити «в»»; складає 

задачі за малюнком, 

коротким записом, записує 

умову, визначає 

арифметичну дію за 

допомогою вчителя, 

записує розв’язання та 

відповідь; диференціює 

поняття 

«збільшити «в»», 

«зменшити «в»». 

1 Зменшення числа в 

кілька разів. 

1 Диференціація понять 

«збільшення в…» і 

«зменшення в…». 

1 Дії І і ІІ ступеня. 

Порядок виконання 
дій: 3×2+4, 3×3+7, 

2×10+3; 2×10+30, 

2×10+36, 2×10+0; 

4×2−5, 4×5−7, 4×5−17, 

4×4−9, 2×10−0, 2×3−6. 

Учень: 

знає правила розв’язання 

прикладів з діями І і ІІ 

ступеня; розв’язує 

приклади з діями І і ІІ 

ступеня; коментує 

послідовність виконання 

дій; користується 

таблицями 

множення та ділення; 

Розвиток уміння 

аналізувати, 

порівнювати, 

узагальнювати 

навчальний матеріал, 

встановлювати 

причинно-наслідкові 

відношення. 

 
Розвиток уміння 
працювати за зразком, 

таблицями з 

1 Диференціація понять 

«збільшення на…» та 

«збільшення в…». 

1 Порядок виконання 

дій: 3+2×5, 8+3×2, 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

  36+4×5, 32+3×6, 

24+3×4, 84+2×8; 

11−4×2, 90−3×2, 

90−3×4, 79−3×6. 

 коментуванням 
власних дій. 

 

Розвиток уміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

навчальних завдань. 

 
Розвиток уміння 
запам’ятовувати. 

 

Розвиток моторики, 

мовлення. 

1 Диференціація понять 

«зменшення на…» та 

«зменшення в…». 

 

17 Геометричний 

матеріал 

  

1 Види ліній: прямі, 

криві, ламані. 

Учень: 

розрізняє види ліній; 

креслить лінії; 

будує відрізки; 

додає та віднімає 

відрізки; 

збільшує та зменшує 

відрізки на заданий 

відрізок. 

Розвиток просторових 

уявлень та понять. 

 

Розвиток просторової 
орієнтації. 

 

Розвиток вміння 

аналізувати, 

порівнювати, 

узагальнювати. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком, 

вказівками вчителя, 

таблицями. 

 

Розвиток вміння 

самостійно виконувати 

навчальні завдання. 

 

Розвиток моторики. 

Розвиток мовлення. 

3 Відрізок. Побудова 

відрізків за даними 

розмірами. 

Додавання і 

віднімання відрізків. 

Збільшення та 

зменшення відрізків 

на заданий відрізок. 

2 Кути. Види кутів. 

Порівняння кутів 

шляхом накладання. 

Незалежність 

величини кута від 

довжини сторін. 

Учень: 

називає, розрізняє види 
кутів; 

будує прямі, гострі і тупі 

кути у різних 

положеннях. 

5 Ламана лінія. 

Замкнена і незамкнена 

ламана лінія. Її 

позначення буквами. 

Вимірювання довжини 

ламаної лінії. Побудова 

ламаної 

лінії за даними 

розмірами. 

Учень: 

позначає ламану лінію 

буками латинського 

алфавіту; 

вимірює довжину 

ламаної лінії; 

будує ламану лінію за 

даними розмірами; 

3 Прямокутник як 

окремий випадок 

замкненої ламаної 

лінії. Суміжні 

сторони, діагоналі. 

Учень: 
розрізняє, називає 

елементи прямокутника; 

креслить прямокутники 

за допомогою косинця. 

 

3 Квадрат як окремий 

випадок замкненої 
ламаної лінії. Суміжні 

сторони, діагоналі. 

Учень: 

розрізняє, називає 
елементи квадрата; 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

  

 

30 

 

 

Додавання і віднімання 

в межах 100 з 

переходом через 

розряд. 

креслить квадрат за 
допомогою косинця. 

 

 

 

 

 

Розвиток уміння 

аналізувати, 

порівнювати, діяти за 

аналогією. 

 

Розвиток уміння 

працювати за зразком, 

вказівками вчителя, 

таблицями. 

 

Розвиток уміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

практичного завдання. 

 

Розвиток уміння 

самостійно виконувати 

навчальне завдання. 

 

Розвиток уміння 

запам’ятовувати. 

 

Розвиток уміння 

організовувати своє 

робоче місце. 

1 Додавання 

одноцифрового і 

двоцифрового числа, 

коли кількість 

одиниць у 

двоцифровому 

дорівнює 9 (39+6; 

8+29). 

Учень: 

визначає кількість 

розрядних одиниць; 

розв’язує приклади на 

додавання та віднімання в 

межах 100 з переходом 

через розряд прийомами 

письмових та усних 

обчислень; 

пояснює розв’язання 

прикладів з допомогою. 

1 Додавання 

двоцифрового і 

одноцифрового числа, 

коли кількість одиниць 

у двоцифровому 

дорівнює 8 (38+5; 

7+48). 

1 Додавання 

двоцифрового і 

одноцифрового числа, 

коли кількість одиниць 

у двоцифровому 

дорівнює 7 (27+8; 

8+27). 

 

1 Додавання 

двоцифрового і 

одноцифрового числа, 

коли кількість одиниць 

у двоцифровому 

дорівнює 6 (56+8, 

8+56). 

 

1 Додавання 

двоцифрового і 

одноцифрового числа, 

коли кількість одиниць 

у двоцифровому 

дорівнює 5 (75+8, 

8+75). 

 

1 Додавання 
двоцифрового і 

одноцифрового числа, 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

  коли кількість 

одиниць у 

двоцифровому 

дорівнює 4 (64+9, 

9+64). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток просторових 

уявлень та просторової 

орієнтації. 

 

Розвиток прийомів 

розумової діяльності. 

 

Розвиток моторики, 

розвиток мовлення, 

збагачення словника. 

 Додавання 

двоцифрового і 

одноцифрового числа, 

коли кількість одиниць 

у двоцифровому 

дорівнює 3, 2 (43+8, 

42+9, 8+43, 9+42). 

 

1 Одиниця довжини – 

міліметр. Позначення 1 
см = 10 мм. 

Учень: 

знає назви мір довжини 

– метр, дециметр, 

сантиметр, міліметр; 

уявляє означені міри 

довжини; 

уявляє, що величина 

вимірюється лише такою 

ж величиною, 

прийнятою за міру; 

користується 

вимірювальними 

інструментами; розв’язує 

приклади з простими 

іменованими числами; 

розв’язує арифметичні 

задачі на визначення 

довжини. 

1 Одиниця маси – 
центнер. Позначення 

1ц = 100 кг. 

Учень: 
розрізнює важкі і легкі 

предмети шляхом 

зважування на долонях; 

«на око», порівнює 

предмети за вагою; 

знає назви мір маси: 

кілограм, центнер, 

співвідносить міри маси: 1 
ц = 100 кг; 

розв’язує приклади з 

простими іменованими 

числами; 

розв’язує задачі на 

визначення маси 

предметів. 

1 Додавання 

двоцифрових чисел і 
круглих десятків. 

 

 

 

 

 

1 

 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

  Додавання 

двоцифрових чисел 

(29+32, 33 та ін.). 

Прилічування по 6 до 

60. 

  

1 Додавання 

двоцифрових чисел 

(28+33, 34 та ін.). 

1 Додавання 

двоцифрових чисел 

(27+24, 25 та ін.) 

Прилічування по 7 до 

70. 

1 Додавання 

двоцифрових чисел 

(26+25, 26 та ін.). 

1 Додавання 

двоцифрових чисел 

(25+26, 27 та ін.). 

Прилічування по 8 до 

80. 

1 Додавання 

двоцифрових чисел 

(24+27, 28 та ін.). 

1 Додавання 

двоцифрових чисел 

(23+28, 29; 22+29 та 

ін.). Прилічування по 

9 до 90. 

1 Віднімання числа 9 

(23-9, 54-9). 

Відлічування по 9 від 

90. 

1 Віднімання числа 8 

(32-8, 

45-8…). Відлічування 

по 8 від 80. 

1 Віднімання числа 7 

(25-7, 46-7…). 

Відлічування по 7 від 

70. 

1 Віднімання числа 6 

(24-6, 

35-6…). Відлічування 

по 6 від 60. 

1 Віднімання числа 5. 

Відлічування по 5 від 

50. 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

 1 Віднімання чисел 4, 3, 

2. Відлічування по 4, 

3, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень: 

користується таблицею 

множення чисел 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 та таблицею 

ділення на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9; 

знає назву компонентів 

множення та ділення; 

лічить рівними 

числовими групами в 

межах 100; 

замінює дію множення на 

дію додавання; 

співвідносить дію 

множення з дією 

ділення; 

розв’язує приклади на 

множення та ділення; 

пояснює розв’язання 

прикладів; 

розв’язує арифметичні 

задачі на знаходження 

добутку і частки, 

збільшення числа в 

декілька разів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток вміння 

аналізувати, 

порівнювати, 

узагальнювати 

навчальний матеріал, 

встановлювати 

причинно-наслідкові 

зв’язки. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком, 

таблицями, з 

коментуванням власних 

дій. 

 

Розвиток уміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

навчальних завдань. 

 

Розвиток вміння 

доводити, діяти за 

аналогією. 

 

Розвиток вміння 

запам’ятовувати. 

1 Віднімання 

одноцифрового числа 

від двоцифрового (всі 

випадки). 

2 Віднімання 

двоцифрових чисел 

(72-36, 91-36). 

1 Дужки. Додавання до 

числа суми, і навпаки. 

1 Віднімання від числа 

суми, і навпаки. 

1 Додавання до числа 

різниці, і навпаки. 

1 Віднімання від числа 

різниці, і навпаки. 

2 Додавання та 
віднімання в межах 

100 (всі випадки). 

27 Множення і ділення в 

межах 100. 

1 Множення числа 2 і 

ділення на 2 рівні 
частини. Лічба 

двійками. 

1 Множення на 3 і 

ділення на 3 рівні 
частини. Лічба 

трійками. 

1 Ділення на вміщення. 

1 Множення числа 4 і 

ділення на 4 рівні 

частини. Лічба 

четвірками. 

1 Множення числа 5 і 

ділення на 5 рівних 

частин. Лічба 

п’ятірками 

(повторення). 

2 Множення числа 6. 

2 Ділення на 6 рівних 

частин. Лічба по 6. 

1 Ділення по 6. 

2 Множення числа 7. 

2 Ділення на 7 рівних 

частин. 

1 Ділення по 7. 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

 2 Множення числа 8. зменшення числа в 

декілька разів; 

складає короткий запис 

умови, пояснює 

розв’язання, записує 

арифметичну дію, 

відповідь задачі. 

 

2 Ділення на 8 рівних 

частин. 

Розвиток моторики, 

мовлення. 

 
Розвиток вміння 
організовувати робоче 

місце. 

1 Ділення по 8. 

2 Множення числа 9. 

2 Ділення на 9 рівних 

частин. 

1 Ділення по 9.   

1 Іменовані числа. 

Додавання та 

віднімання чисел, 

вираженими однією 

одиницею мірами 

вартості (7 грн.+5грн.; 

50 к.+20 к.) 

  

1 Іменовані числа. 

Додавання та 

віднімання чисел, 

вираженими однією 

одиницею довжини (10 

см + 8 см; 20 дм + 

10 дм, 9 м +6 м, 32 мм 

+ 5 мм). 

  

11 Геометричний 

матеріал 

  

1 Трикутники. Сторони. 

Кути. Основа. Висота. 
Розпізнавання. 

Креслення. 

Учень: 

розрізняє і називає 

елементи трикутника; 

визначає види 

трикутників за 

допомогою косинця і 

креслить їх. 

Розвиток просторових 

уявлень та понять. 

 
Розвиток просторової 
орієнтації. 

 

Розвиток вміння 

аналізувати, 

порівнювати, 

узагальнювати. 

 

Розвиток вміння 

працювати за зразком, 

вказівками вчителя, 

таблицями. 

 

Розвиток вміння 

самостійно виконувати 

навчальні завдання. 

 

Розвиток моторики. 

Розвиток мовлення. 

3 Трикутники. Види 

трикутників за кутами. 

Визначення за 

допомогою косинця. 

Креслення. 

2 П’ятикутник як 

окремий випадок 

замкненої ламаної 

лінії. Кути. Сторони. 

Креслення за даними 

точками, зразком. 

Учень: 

розрізняє, називає 

елементи п’ятикутника; 

креслить п’ятикутники 

за даними точками, 

зразком. 

2 Шестикутник. Кути. 

Сторони. Креслення за 

даними точками, 

зразком. 

Учень: 

розрізняє, називає 

елементи шестикутника; 

креслить шестикутники 

за даними точками, 

зразком. 

3 Коло. Круг. Центр. 

Радіус. Дуга. 

Учень: 

розрізняє коло і круг; 



№ 

з/п 

К- 

сть 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

  Побудова кола за 
допомогою циркуля. 

визначає радіус, центр, 
дугу; 

креслить коло за 

допомогою циркуля. 

 

 

 

 

 

Розвиток прийомів 
розумової діяльності. 

 

Розвиток вміння 

орієнтуватися в 

способах виконання 

навчального завдання. 

 

Розвиток просторової 
орієнтації. 

10 Повторення вивченого 

за рік 

 

3 Додавання та 

віднімання в межах 

100 (всі випадки). 

Учень: 

розв’язує приклади на 

додавання та віднімання в 

межа 100 без переходу та з 

переходом через розряд 

прийомами письмових та 

усних обчислень; 

пояснює розв’язання 

прикладів; розв’язую 

прості та 

складені арифметичні 

задачі. 

3 Множення та ділення 

в межах 100. 

Учень: 

користується таблицею 

множення та ділення; 

розв’язує приклад на 

множення та ділення; 

пояснює розв’язання 

прикладів; 

розв’язує прості та 

складені арифметичні 

задачі на ходження 

добутку і частки, 

збільшення числа в 

декілька разів, 

зменшення числа в 

декілька разів. 

1 Види ліній. Ламана 
лінія. Побудова 

ламаної лінії за 

даними розділами. 

Учень: 

будує ламану лінію за 

даними розмірами. 

1 Трикутники. Види 

трикутників за 

кутами. Побудова за 

кутами. 

Учень: 
визначає види 
трикутників за кутами, 
креслить трикутники за 

кутами. 

 

Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року: 
вміють користуватися таблицею множення і ділення; 

виконують дії множення та ділення; 

розпізнають й розв’язують прості арифметичні задачі на знаходження результату дії 

(добутку, частки), на різницеве й кратне порівняння; 



розв’язують складені арифметичні задачі; 

виконують дії з простими іменованими числами; 

розпізнають види трикутників за видами кутів; 

вміють креслити ламану за даними довжинами відрізків. 

 
Орієнтовні показники стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року: 

здатність розуміти роль математики у пізнанні дійсності; 

здатність користуватися математичною термінологією; 
здатність усвідомлено користуватися обчислювальними прийомами і виконувати 

арифметичні дії додавання, віднімання, множення, ділення; 

здатність застосовувати обчислювальні навички та досвід вимірювання величин у 

практичних ситуаціях; 

здатність розв’язувати прості арифметичні задачі; 

здатність орієнтуватися у просторі та на площині. 
 

Освітня галузь «Природознавство» 
 

Метою навчального предмета «Природознавство» є формування в здобувачів 

освіти знань про природу, шляхом спостережень окремих об’єктів живої та неживої 

природи, уявлень та елементарних понять про конкретні об’єкти живої та неживої 

природи, усвідомлення в здобувачів освіти належності людини до природи та 

суспільства; створення передумов для бережного ставлення до навколишнього 

середовища. 

Зміст предмета забезпечує вирішення таких завдань: 

- Надання здобувачам освіти знання про основні елементи неживої та 

живої природи, про будову і життя рослин, тварин, людини; 

- Сформувати цілісне уявлення про живу та неживу природу, про місце 

в ній людини; розкрити в доступній формі зв’язки між природою та 

трудовою діяльністю людей; 

- Сформувати правильне розуміння природних явищ і ставлення до них; 

- Сприяти усвідомленню здобувачами освіти необхідності охорони 
природи та раціонального використання її ресурсів; 

- Сформувати практичні вміння з вирощування рослин та догляду за 
тваринами; 

- Прищепити навички, що необхідні для збереження та зміцнення 

особистого здоров’я, попередження захворювань; 

- Сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи. 
 

5 клас 
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Зміст навчального 

матеріалу 

Орієнтовні навчальні 

досягнення учнів 
Спрямованість 

корекційно- 

розвивальної роботи 

Людинознавчий напрямок 



1 5 Людина 
Людина – частина 

природи (ознаки: 

дихання, живлення, 

зростання, рух). Вплив 

діяльності (негативний, 

позитивний) людини на 

природу. 

Зовнішня будова тіла 

людини (голова, 

тулуб(грудна клітина, 

черевна порожнина), 

кінцівки верхні, нижні). 

Ознайомлення із 

внутрішньою будовою 

тіла людини (внутрішні 

органі). Дотримання 

режиму прийому їжі, 

відпочинку та роботи. 

Прогулянки свіжім 

повітрям, заняття 

спортом. 

Значення занять спортом 

для зміцнення м’язів. 

Попередження 
викривлення хребта. 

Учень/учениця 
за запитаннями вчителя 

пояснює 

- чому людина є частиною 

природи; 

- яка діяльність людини 

впливає на природу; 

- яких правил 

дотримуватись, щоб бути 

здоровим; 

- чому погано бути хворим та 

добре – здоровим; 

за малюнками 

називає/показує 

- основи правильної постави; 
*має уявлення про зміцнення 

м’язів спини для правильної 

постави. 

*ознайомлений з правилами 

здорового способу життя. 

Розвиток пам’яті на 

основі відтворення 

правил здорового 

способу життя. 

Розширення уявлень 

про правила 

збереження постави. 

Розвиток мислення 

шляхом 

встановлення 

причинно- 

наслідкових зв’язків 

у існуванні людини, 

як частини живої 

природи. 

Розширення 

мовлення на основі 

засвоєння слів-назв, 

що позначають 

будову тіла людини. 

Розвиток усного 

мовлення в процесі 

відповіді на 

запитання, 

самостійного 
складання запитань. 

Суспільствознавчий напрямок 

2 4 Рідний край. 

Рідний край на території 

України. Визначення 

рідного краю політичній 

карті України. 

Минуле рідного краю. 

Джерела знань про рідний 

край. 

Історичні традиції, 

обрядові свята, промисли, 

будівлі, страви рідного 

краю. 

Господарство твого краю. 

Промисловість і сільське 

господарство рідного краю. 

Транспорт і шляхи 

сполучення міста / села. 

Учень/учениця 

за допомогою вчителя 

визначає 

положення своєї місцевості 

на політичній карті України; 

за допомогою вчителя та 

малюнками наводить 

приклади 

- історичних традицій, 

- обрядових свят рідного 
краю; 

- промислів, страв, будівель 
рідного краю тощо; 

за запитаннями вчителя 

розповідає про 

- минуле рідного краю; 
- джерела знань про рідний 

край. 

Розвиток 

просторової 

орієнтації в 

процесі 

визначення своєї 

місцевості на 

карті України . 

Розширення 

уявлень про зміст 

промислової і 

сільськогосподар 

ської діяльності 

людини. 

Формування 

уявлень про 

рідний край, 

історичні 

традиції, обряди 
тощо. 



   * ознайомлений з 

розташуванням рідного краю 

на політичній карті України; 

* за допомогою вчителя та 

малюнками наводить 

приклади обрядових свят, 

промислів рідного краю. 

називає основні промислові 

підприємства та галузі 

сільського господарства; 

наводить приклади 

транспортних сполучень; 

розуміє значення 

промисловості та сільського 

господарства для держави. 

* ознайомлений з 

прикладами промислового та 

сільського господарства 

рідного краю. 

Розширення та 

уточнення 

лексики 

іменниками та 

прикметниками, 

що означають 

обрядові свята, 

промисли, страви. 

Розвиток усного 

мовлення в 

процесі 

складання 

розповіді про 

галузь 

промисловості, 

сільського 

господарства за 

планом. 

Виховання 

любові до рідного 
краю. 

3 2 Наша Батьківщина. 

Визначення України на 

глобусі, карті світу, півкуль 

і Європи. Київ - столиця 

України. Сучасний 

промисловий, освітньо - 

культурний центр. 

Природні умови на 
території України 

Учень/учениця 

з допомогою вчителя 

- знаходить Україну на 

глобусі, 

політичній карті півкуль; 

називає: 

- столицю України; 

- головну вулицю міста; 

- основні культурні та 

промислові осередки 

столиці; 

за допомогою малюнків та 

запитань вчителя розповідає 

про 

- культурно історичні 

традиції України; 

- господарську діяльність 

міст України; 

- видатних діячів України. 
* називає столицю України. 

Розвиток пам’яті 

на основі 

збереження 

інформації про 

культурно 

історичні 

традиції, 

видатних 

українців. 

Розвиток усного 

мовлення в 

процесі 

складання 

розповіді про 

Україну за 

планом. 

Виховання 

любові до 

Батьківщини. 

Природознавчий напрямок 

4 

 

 

5 

1 

 

 

1 

Поняття про Всесвіт. Земля 
- планета Сонячної 

системи. Рух Землі навколо 

осі та навколо Сонця. 

Глобус і фізичні карти 

півкуль. 

Населення землі . Раси 

(зовнішні ознаки людей 

різних рас). 

Учень/учениця 
за допомогою малюнків та 

запитань вчителя розповідає 

про 

- Всесвіт і Сонячну систему; 
- материки та океани на 

карті та глобусі; 

- людські раси; 

* ознайомлений з поняттями 
Всесвіт і Сонячна система; 

* має уявлення про материки 
і океани; 

Формування 

уявлень про 

Всесвіт та 

Сонячну систему. 

Розвиток наочно- 

образного 

мислення на 

основі 

усвідомлення 

понять про 

глобус і фізичні 

карти півкуль. 
Збагачення, 



   * має уявлення про різні 
людські раси. 

уточнення 

активного 

словника 

лексикою, що 

позначає людські 

раси. 

6 
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2 

Взаємозв’язки у природі 

Сезонні і добові зміни у 

природі, їх причини. 

Взаємозв’язки у живій та 

неживій природі (між 

організмами і навколишнім 

середовищем, між 

природними умовами на 

певній території та 

господарською діяльністю 

людини). 

Природні угрупування: ліс, 

луки, 

прісна водойма, болото 

тощо. 

Особливості природи 

материків та океанів. 

Охорона і збереження 

природи. 

Учень/учениця 
за допомогою малюнків та 

запитань вчителя розповідає 

про 

- взаємозв’язки між 

організмами і навколишнім 

середовищем; 

- взаємозв’язки між 

природними умовами на 

певній території та 

господарською діяльністю 

людини); 

- взаємозв’язки природних 

угрупувань.; 

наводить приклади 
- рослинного світу материків 

і океанів; 

- тваринного світу материків 

і океанів; 

* має уявлення про материки 

і океани; 

* має уявлення про тварин і 

рослини материків та океанів 

світу. 

Розширення та 

уточнення понять 

про природні 

об’єкти та 

організми. 

Розвиток 

мислення шляхом 

формування 

причинно- 

наслідкових 

зв’язків між 

живою та 

неживою 

природою. 

Формування 

уявлень про 

основні природні 

угрупування. 

Розвиток 

мислення, 

спостережливості 

на основі 

порівняння, 

класифікації та 

узагальнення 

постійних та 

змінних ознак 

природних 

угрупувань. 

Виховання 

бережливого 

ставлення до 

природи. 

Розвиток 

мовлення шляхом 

розширення 
лексики. 
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1 

Рельєф 

Форма землі. 

Різноманітність форм 

поверхні землі. Поверхня 

нашої місцевості (гори, 

рівнини). 

Гори. Гори (підніжжя, 

схил, вершина). Кримські 

гори (рослини, тварини). 

Карпати (рослини, 

тварини). 

Учень/учениця 

знає якою є форма землі; 

розуміє що складає рельєф 

земної поверхні; 

за запитаннями вчителя та 

малюнком пояснює 

- що таке гори; 
- що таке рівнини, 
називає 

- гори нашої країни; 

- характерні рослини та 

тварин гір Криму та Карпат; 

Формування 

уявлень про 

рельєф. 

Формування 

понять про гори, 

рівнини на основі 

усвідомлення їх 

постійних ознак. 

Розвиток наочно- 

образного 

мислення на 
основі розподілу 



  Рівнини. Плоскі, горбисті, 

височини (горби), низини. 

Екскурсії: для 

ознайомлення з формами 

рельєфу навколишньої 

місцевості. 

Практичні роботи: 

Моделювання з вологого 

піску, глини, пластиліну 

рівнин, гір, ярів. 

за малюнками виділяє 

підніжжя, схил, вершину 

гори; 

* ознайомлений з поняттям 

рельєф поверхні землі; 

* за запитаннями вчителя та 

малюнком виокремлює гори 

і рівнини. 

форм поверхні 

землі: гори, 

рівнини тощо. 

Збагачення, 

уточнення 

активного 

словника 

лексикою, що 

позначає рельєф: 

гори, рівнини. 

12 1 Корисні копалини. Корисні 

копалини рідного краю. 

Визначення, склад, 

походження, використання. 

Охорона земних надр і 

поверхні суші. 

Учень/учениця 
називає корисні копалини 

своєї місцевості; 

розподіляє корисні копалини 

на горючі та негорючі; 

за малюнками наводить 

приклади 

- використання корисних 

копалин; 

- охорони земних надр і 

поверхні суші. 

* ознайомлений з поняттям 

корисні копалини; 

* за запитаннями вчителя та 

малюнком наводить 

приклади використання 

корисних копалин. 

Формування 

уявлень про 

корисні копалини 

рідного краю. 

Формування 

операцій аналізу, 

порівняння, 

класифікації на 

основі 

обстеження 

різних видів 

корисних 

копалин. 

Розширення та 

уточнення 

лексики 

іменниками та 

прикметниками, 

що позначають 

корисні 
копалини. 

13 1 Ґрунти. Ґрунти рідного 

краю. Їх використання і 

охорона. 

Учень/учениця 

називає ґрунти своєї 

місцевості; 

за допомогою запитань 

вчителя пояснює 

використання ґрунту у 

сільському господарстві 

рідного краю; 

за малюнками наводить 

приклади заходів з охорони 

ґрунтів; 

* ознайомлений з поняттям 

ґрунт; 

* за малюнками 

пояснює/визначає значення 

ґрунту у сільському 
господарстві. 

Розширення та 

уточнення понять 

про значення 

ґрунту. Розвиток 

мислення шляхом 

формування 

причинно- 

наслідкових 

зв’язків між 

складом ґрунтів 

та живою 

природою. 

14 1 Вода. Води рідного краю. 

Вода в найближчому 

оточені: джерело, колодязь, 

струмок, річка. 

Промислове значення води 
для людей, тварин, рослин 
у вашій місцевості. 

Учень/учениця 
називає водні ресурси своєї 

місцевості; 

за допомогою вчителя 

пояснює 

промислове значення води; 

Розширення та 

уточнення понять 

про водні ресурси 

своєї місцевості. 

Розвиток 

мислення шляхом 
формування 



  Охорона води від 
забруднення. 

за малюнками наводить 

приклади охорони водних 

ресурсів; 

* ознайомлений із значенням 

понять джерело, колодязь, 

струмок, річка; 

* за малюнками 

пояснює/визначає значення 

води для людей, рослин, 

тварин. 

причинно- 

наслідкових 

зв’язків між 

водою та живою 

природою. 

Виховання 

бережливого 

ставлення до 

водних ресурсів. 

15 1 Повітря. Погода. 

Метеорологічні служби і 

прогноз погоди. 

Стихійні явища. Погодні 

явища характерні для вашої 

місцевості. 

Учень/учениця 

називає погодні явища 

характерні для своєї 

місцевості. 

за малюнками наводить 

приклади 

- стихійних явищ; 

- правила поведінки при 

стихійних явищах погоди; 

розуміє для чого складається 

прогноз погоди. 

* ознайомлений із значенням 

понять прогноз погоди; 

* за малюнками 

називає/визначає стихійних 

явищах погоди. 

Формування 

уявлень про 

стихійні явища. 

Формування 

понять про 

погодні явища 

своєї місцевості. 

Розширення та 

уточнення 

лексики 

іменниками та 

прикметниками, 

що позначають 

стихійні явища, 

роботу 

метеорологічних 
служб. 

16 3 Рослинний і тваринний світ 

рідного краю 

Назви і використання 

найхарактерніших рослин 

рідного краю. Свійські і 

дикі тварини рідного краю. 

Назви, використання. 

Охорона рослин і тварин. 

Учень/учениця 

називає характерні рослини і 
тварини рідного краю; 

за малюнками наводить 

приклади використання 

рослин у своїй місцевості; 

за малюнками наводить 

приклади тваринництва 

рідного краю; 

розуміє значення охорони 

рослинного і тваринного 

світу. 

* за малюнками 

називає/визначає рослини 

рідного краю; 

* за малюнками 

називає/визначає тварин 

рідного краю. 

Розширення та 

уточнення 

стійких понять 

про характерні 

рослини і тварини 

рідного краю. 

Розвиток 

мислення 

шляхом 

формування 

причинно- 

наслідкових 

зв’язків між 

охороною живої 

природи та її 

існуванням. 

17 2 Населення рідного краю. 

Національний склад. 

Видатні діячі. 
Основні пам’ятні місця 

(дати) і освітньо-культурні 

заклади міста / села: 

пам’ятники, парки, 

бібліотеки, музеї, театри, та 

інше . 

Учень/учениця 

називає 

- основний національний 

склад своєї місцевості; 

- видатних діячів своєї 

місцевості; 

наводить приклади освітньо- 

культурних закладів міста. 

* ознайомлений із значенням 
понять національний склад; 

Розвиток пам’яті 

на основі 

відтворення та 

збереження 

інформації про 

видатних діячів, 

освітньо- 

культурні заклади 

рідного краю. 



   * за малюнками 

називає/визначає видатних 

діячів своєї місцевості; 

* за малюнками 

називає/визначає освітньо- 

культурні заклади рідного 
краю. 

Формування 

уявлень про 

національність, 

національний 

склад країни. 

3 години резерв 

Орієнтовні досягнення учнів на кінець навчального року: 
- знає основи правильної постави; 

- розповідає про вплив людини на природу; 

- визначає Україну на глобусі і карті півкуль, рідний край на карті України; 

- розподіляє про характерну господарську діяльність України; 

- має уявлення про Всесвіт, Сонячну систему; 

- розподіляє сушу і воду на глобусі, фізичній карті півкуль; 

- має уявлення про зовнішні ознаки людей різних рас; 

- розповідає про взаємозв’язки у живій та неживій природі (між організмами і навколишнім 

середовищем, між природними умовами на певній території та господарською діяльністю 

людини; 

- має уявлення про форми земної поверхні: гори, рівнини; 

- має уявлення значення ґрунтів та корисних копалин у господарчій діяльності рідного краю; 

- знає про використання водних ресурсів у рідному краї; 

- має уявлення про метеорологічні служби і прогноз погоди, стихійні явища; 

- за запитаннями називає про найпоширеніші рослини та тварини рідного краю; 

- дотримується правил охорони рослин і тварин; 

- знає видатних співвітчизників . 

*Орієнтовані показники сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року: 
- має уявлення про правила здорового способу життя; про зміцнення м’язів спини для 

правильної постави. 

- називає населений пункт у якому проживає; 

- має уявлення про господарчу діяльність України; 

- має уявлення про материки і океани; 

- має уявлення про різні людські раси; 

- має уявлення про залежність рослин, тварин, погоди від Сонця; 

- знає пори року; 

- використовує знання про особливості погоди у повсякденному житті; 

- має уявлення про значення ґрунту для життя рослин і тварин; 

- має уявлення про значення корисних копалин у повсякденному житті; 

- має уявлення про значення повітря для живої природи; 

- знає рослини і тварини рідного краю; 

- має уявлення про різні групи тварин; 
- дотримується правил охорони тварин та рослин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Освітня галузь «Суспільствознавство» 
«Я у світі» 

Метою навчального предмета «Я у світі» є особистісний розвиток 
здобувача освіти, формування його соціальної і громадянської компетентностей 
шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, 
загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, громадянської 
активності, прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей 
культур, традицій і різних думок. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань: 

- формування у осіб з особливими освітніми потребами системи уявлень та 

елементарних понять про соціальні норми, традиції українського народу, культурні 

і статево-рольові стандарти поведінки; 

- виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою 

належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна 

розуміти значення життя як найвищої цінності; 

- формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і соціальному 

середовищі; 

- оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають 

загальноприйнятим нормам моралі та права; 

- забезпечення первинними ціннісними орієнтаціями щодо природи, 

природоохоронної діяльності, культурної спадщини України, регіону, сім’ї; 

- розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного 

спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної 

діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і 

солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях; 

- формування основ споживчої культури, вміння самостійно приймати 

рішення щодо власної поведінки. 

- підвищення рівня готовності учнів до засвоєння суспільствознавчого, 

історичного матеріалу в наступних класах шляхом уточнення, розширення і 

систематизації уявлень про окремі соціальні явища, про життя і традиції 

українського народу. 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою навчального предмета «Я у світі» є особистісний розвиток учня, формування 

його соціальної і громадянської компетентностей шляхом засвоєння різних видів 

соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та 

національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності, прийнятої в 

суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних 

думок. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань: 

- формування у розумово відсталих школярів системи уявлень та елементарних понять 

про соціальні норми, традиції українського народу, культурні і статево-рольові стандарти 

поведінки; 

- виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою 

належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти 

значення життя як найвищої цінності; 

- формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і соціальному 

середовищі; 

- оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають 

загальноприйнятим нормам моралі та права; 

- забезпечення первинними ціннісними орієнтаціями щодо природи, 



природоохоронної діяльності, культурної спадщини України, регіону, сім’ї; 

- розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного 

спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, 

дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми 

у різноманітних життєвих ситуаціях; 

- формування основ споживчої культури, вміння самостійно приймати рішення щодо 
власної поведінки. 

- підвищення рівня готовності учнів до засвоєння суспільствознавчого, історичного 

матеріалу в наступних класах шляхом уточнення, розширення і систематизації уявлень про 

окремі соціальні явища, про життя і традиції українського народу. 

Змістовою основою програми навчального предмета «Я у світі» є Державний стандарт 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, освітньої 

галузі «Суспільствознавство». 

Навчальний предмет «Я у світі» посідає одне з пріоритетних місць у системі освіти 

дітей з розумовою відсталістю, оскільки його зміст виступає інтегруючою основою для 

набуття дитиною цілісного уявлення про навколишній світ, для формування необхідних 

практичних умінь і навичок, для підвищення рівня готовності учнів до засвоєння 

історичного та суспільствознавчого матеріалу в наступних класах шляхом уточнення, 

розширення і систематизації уявлень про окремі соціальні явища, про життя і працю людей, 

про культурні та історичні традиції України. Засвоєння учнями систематичних знань про 

природу та суспільство сприяє загальному розвитку дітей: формує їх образне та аналітичне 

мислення, сприяє розширенню кругозору, виховує зацікавленість та бережливе ставлення до 

навколишнього. 

Програма з навчального предмета «Я у світі» розроблена за новою структурою, яка 

містить зміст навчального матеріалу, орієнтовні навчальні досягнення учнів (*життєві 

компетенції) та спрямованість корекційно-розвивальної роботи. 

Зміст програми складається з таких розділів: «Людина як особистість», «Людина 

серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ», що сприяє поетапному 

усвідомленню учнями єдності компонентів «Я – сім’я – школа –рідний край – Україна – світ». 

Добір змісту навчального матеріалу відбувається з урахуванням специфіки пізнавальних 

можливостей і діяльності розумово відсталих школярів. Матеріал, що подається, не вимагає 

складних узагальнень, що відповідає реальним можливостям учнів даної категорії шкіл. 

Програмою передбачено поступове розширення змісту і виконання прийомів узагальнення 

набутого досвіду у наступних класах. 

Відповідно до дібраного змісту з даного предмета , у другій колонці наводяться 

орієнтовні вимоги до знань і умінь учнів, тобто ті знання та вміння, якими учні мають 

оволодіти в результаті засвоєння навчального матеріалу.Для дітей з помірною розумовою 

відсталістю зміст навчання добирається індивідуально, навчальні досягнення, якими мають 

оволодіти діти виокремлено під спеціальним позначенням - *. У колонці «Спрямованість 

корекційно-розвивальної роботи» сформульовані напрями корекції та розвитку пізнавальної, 

сенсорної, особистісної сфери та мовленнєвої діяльності учнів, враховуючи конкретний 

матеріал змісту навчальної програми. Корекційно-розвивальна спрямованість змісту 

навчання буде поступово реалізуватися на основі застосування спеціальних вправ, завдань, 

практичних робіт різної складності у навчальному процесі за змістовим матеріалом теми чи 

розділу предмету, що вивчається. 

На вивчення тем відводиться в усіх класах по 35 годин – 1 година на тиждень. В 

програмі наводиться орієнтовний розподіл годин за темами, але на розсуд вчителя може 

змінюватись відповідно можливостей засвоєння того чи іншого матеріалу. 

Вивчення навчального предмета«Я у світі» сприяє формуванню уявлень та 

елементарних понять про соціальні норми, традиції українського народу, культурні і 

статево-рольові стандарти поведінки; формуванню навичок поведінки у соціальному 

середовищі; усвідомленню зв’язків між власними вчинками та їх наслідками, 

відповідальністю; вихованню зацікавленості та поваги до народних звичаїв, мистецтва, 

пам’ятників культури, особливостям життя людей у різних регіонах України. 

Застосування інтерактивних моделей навчання: рольові ситуації, проблемні питання, 

творчі завдання, ігри, робота в малих групах, тематичні малюнки, розробка групових 



проектів, тощо, пробуджують зацікавленість, емоційні переживання, спонукають до 

формування позитивних життєвих позицій. Активна позиція учнів в процесі засвоєння 

навчального матеріалу сприяє формуванню суспільствознавчих понять, удосконалює 

вчинки, звички, вміння належно поводитись у соціальному оточенні. 

5 клас 
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. Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 
учнів 

Спрямованість 

корекційно-розвивальної 

роботи 

1 8 Людина як особистість 

Місце людини в природі та 

суспільстві. Життя – 

найвища цінність. 

Людське „Я”. Характер 

людини. Риси характеру 

притаманні українському 

народу (чесність, доброта, 

щедрість, працьовитість 

тощо). Гартування 

характеру. 

Історія досягнень людини у 

науці, мистецтві, спорті (на 

вибір вчителя). 

Шляхи досягнення успіху. 

Зовнішність людини. 

Акуратність. 

Учень/учениця Розвиток наочно- 
  розуміє образного мислення у 
  місце людини в природі та процесі вивчення місця 
  суспільстві; людини у природі та 
  наводить приклади суспільстві. 
  - позитивних рис Поширення та 
  характеру людини; поглиблення уявлень та 
  - відомих людських понять про індивідуальні 
  досягнень; характерологічні 
  - має уявлення про особливості людей. 
  людські чесноти; Розширення та 
  визначає та пояснює уточнення лексики 
  - значення охайності у іменниками та 
  зовнішньому вигляді та у прикметниками, що 
  веденні справ людини. позначають характер 
  * за запитаннями вчителя людини. 
  та малюнками наводить Запам’ятовування та 
  приклади того, відтворення інформації 
  - що людина є частиною про вчинки відомих 
  природи; людей. 
  - що людина є членом Виховання акуратності у 
  суспільства; зовнішньому вигляді та у 
  *за малюнками та веденні справ. 
  вимогою вчителя виявляє  

  моральні якості та  

  позитивні риси характеру  

  у повсякденному житті.  

2 9 Людина серед людей Учень/учениця Формування позитивних 

якостей особистості, 

складових вихованості. 

Виховання правил 

поведінки в сім'ї, школі, 

громадських місцях 

тощо. 

Збагачення, уточнення 

активного словника 

лексикою, що позначає 

моральні категорії. 

  Людські чесноти. розуміє та пояснює 
  Ввічлива людина. Правила - що людина є членом 
  поведінки у сім'ї. суспільства. 
  Ти і твої друзі: правила за малюнками наводить 
  товаришування, спільної гри, приклади та пояснює 
  праці, навчання у класі, сутність правил 
  групі. поведінки: 
  Повага до старших. - в сім'ї; 
  Правила поведінки у - в школі; 
  громадських місцях. Правила - в громадських місцях; 
  гостинності та поведінки у за малюнками та 
  гостях. запитаннями вчителя 
  Людська гідність. пояснює 
  Правда і неправда у - що є чеснотами людини; 
  людському житті. - як уникати конфліктів і 
  Як уникнути конфліктів. чому це необхідно; 
   за малюнками наводить 
   приклади 



   - культурної поведінки 

людей у сім'ї, школі, на 

вулиці; 

малюнками та 

запитаннями вчителя 

встановлює 

- зв’язки між конкретними 

вчинками і ставленням 

людей, наводить 

приклади; 

- перевагу добрих взаємин 
над конфліктами; 

- сутність 

доброзичливості, 

поступливості; 

- вживає доречно слова 

етикету; 

правильно поводиться у 

громадських місцях; 

*за малюнками та 

вимогою вчителя 

правильно поводиться у 
громадських місцях. 

 

3 1 
0 

Людина у суспільстві 

Україна – незалежна 

держава. Значення 

державних символів: 

Прапора, Герба, Гімну. 

Громадянин України. 

Ознайомлення з правами і 

обов’язками громадян. 

Стосунки людей у 

суспільстві. 

Держава, конституція, закон. 

Правопорушення: не можна 

чинити злочин собі, іншим 

людям, природі. 

Ознайомлення з юридичною 

відповідальністю за 

правопорушення, поширені 

серед дітей. 

Турбота громадян про 

довкілля, історичну та 

культурну спадщину 

України. 

Моделювання соціальних 

ролей (учень – учитель – 

директор школи; покупець – 

продавець, водій, міліціонер 

тощо). 

Учень/учениця 

має уявлення про: 
- права і обов’язки 

людини; 

- право на життя, захист, 

відпочинок, працю, 

освіту; 

за малюнками наводить 

приклади 

- позитивного та 

негативного ставлення до 

старших ті молодших; 

- дотримання правил 

співжиття у суспільстві; 

- невідворотності 

відповідальності за 

скоєнні правопорушення; 

за запитаннями вчителя 

пояснює 

- що таке 

правопорушення; 

- юридична 

відповідальність; 

за малюнками та 

запитаннями вчителя 

пояснює значення і зміст 

державних символів; 

- має уявлення та 

практично виявляє 

турботу про своє 

оточення, довкілля, 
культурну спадщину; 

Формування уявлень про 

державу, конституцію, 

закон, правопорушення, 

на основі усвідомлення 

сутності понять. 

Розширення уявлень про 

рідний край, історичні 

традиції, обряди тощо. 

Розширення та 

уточнення лексики 

іменниками та 

прикметниками, що 

означають обрядові 

свята, промисли, страви. 

Виховання любові до 

рідного краю, України, 

моральних якостей тощо. 



   - має уявлення про 

сутність людських 

взаємовідносин у процесі 

виконання соціальних 

ролей ; 

*має уявлення про 

державні символи; 

*за нагадуванням вчителя 

правильно поводиться у 

суспільстві. 

 

4 5 Людина і світ 

Земля – спільний дім. 

Україна на карті світу. Інші 

країни світу. Найближчі 

сусіди України. 

Співробітництво людей у 

питаннях збереження 

довкілля. 

Внесок кожної людини у 

збереження 

культурних і природних 
багатств. 

Внесок українців у винаходи 
людства, 

Інші досягнення у науці, 

культурі, спорті. 

Учень/учениця 

має уявлення про: 
Землю як спільний дім для 

всіх; 

- Україну як одну з країн 

на карті світу, суверенну 

державу; 

за запитаннями вчителя 

та малюнками наводить 

приклади 

- співробітництва України 

з іншими країнами 

стосовно проблем 

охорони природи; 

- досягнень українців у 

різних галузях (науці, 

культурі, спорті); 

*має уявлення про Землю 

як спільний дім для всіх; 

*за малюнками наводить 

приклади збереження 

природних багатств. 

Розвиток просторової 

орієнтації в процесі 

визначення своєї 

місцевості на карті 

України . 

Розвиток пам’яті на 

основі збереження 

інформації про 

культурно історичні 

традиції, видатних 

українців. Розвиток 

наочно-образного 

мислення на основі 

вивчення країн світу. 

Розвиток усного 

мовлення в процесі 

складання розповіді про 

Україну за планом. 

3 години резерв 

Орієнтовні досягнення учнів на кінець навчального року: 

- наводить приклади позитивних рис характеру людини; відомих людських досягнень; 
- має уявлення про позитивні риси характеру: щирість, працьовитість, наполегливість 

тощо; 

- дотримується охайності у зовнішності та у веденні справ; 
- має уявлення про права (право на життя, захист, відпочинок, працю, освіту) і обов’язки 

людини; 

- наводить приклади позитивного та негативного ставлення до старших ті молодших; 

дотримання правил співжиття у суспільстві; невідворотності відповідальності за 

скоєнні правопорушення; 

має уявлення про правопорушення та юридичну відповідальність; 

- має уявлення про сутність людських взаємовідносин у процесі виконання соціальних 
ролей; 

- має уявлення про Україну як одну з країн на карті світу, суверенну державу; 

- наводить приклади співробітництва України з іншими країнами стосовно проблем 

охорони природи; 

- має уявлення про досягнення українців у різних галузях (науці, культурі, спорті). 

*Орієнтовані показники сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року: 

- має уявлення про те, що людина є частиною природи, членом суспільства; 
- за вимогою вчителя виявляє моральні якості та позитивні риси характеру у 
повсякденному житті; 
- має уявлення про державні символи; 



 

 

Інформатика 

Пояснювальна записка 

 

Сучасне суспільство вимагає від людини нових знань, умінь і навичок роботи з інформацією, в тому 

числі і при вирішенні завдань, що виникають у повсякденному житті. 

У спеціальній (корекційній) школі інформаційні технології повинні розглядатися не як предмет 

вивчення, а як інструмент інтеграції учня в сучасний світ. Дітей з вадами розумового розвитку достатньо 

навчати навичкам роботи на персональному комп'ютері, а не алгоритмізації та програмуванню, та закінчувати 

курс пакетом офісних програм. 

Мета програми: 

1. Використання комп'ютерних технологій для корекції порушень та загального розвитку розумово 

відсталої дитини, соціалізація учнів, їх адаптація до сучасного життя;  

2. Створення основ використання комп‛ютерів в інших напрямках навчальної діяльності. 

Завдання програми: 

1. Адаптувати сприйняття дитини до нового виду подачі та передавання інформації; 

2. Розвивати уміння алгоритмічно мислити, що означає вміння представити складну дію у вигляді 

організованої послідовності простих дій, уміння діяти за інструкцією; 

3. Розвивати пізнавальний інтерес до використання інформаційних технологій та способах їх 

практичного застосування; 

4. Розвивати взаємодопомогу та вміння спілкуватися. 

Принципи, методи і форми  

Програма побудована за концентричним принципом розміщення матеріалу, при якому одна і та ж тема 

вивчається протягом декількох років з поступовим нарощуванням складності. Методи і прийоми навчання 

орієнтуються на «зону найближчого розвитку» розумово відсталої дитини, забезпечують  адекватний темп і 

способи засвоєння знань, доступність і науковість матеріалу, неодноразове повторення і закріплення 

вивченого. 

Також слід передбачити можливість для проведення екскурсій на підприємства служби побуту, 

відділення зв'язку, магазин і т.н. з метою спостережень за формами практичного застосування комп'ютерної 

техніки і технологій. 

Очікувані навчальні досягнення 

На кінець вивчення курсу «Основи комп'ютерної грамотності» учні повинні: 

Знати: 

 техніку безпеки при роботі за комп'ютером; 

 основні пристрої комп'ютера, поняття, терміни та налаштування інтерфейсу; 

 прикладні програми, включаючи Paint, Word, Excel, Power Point. 

Вміти: 

 вмикати і вимикати комп'ютер; 

 користуватися клавіатурою і мишкою комп'ютера для введення інформації; 

 здійснювати елементарні дії з файлами і папками ; 

 копіювати інформацію на змінний носій; 

 працювати з антивірусними програмами; 

 створювати архів і витягувати з архіву файли, папки, програми; 

 застосовувати текстовий редактор для набору, редагування та форматування текстів; 

 використовувати графічний редактор для створення і редагування малюнків ; 

 виконувати обчислення за допомогою програми «Калькулятор» та MS Excel; 

 створювати і демонструвати презентації в програмі MS Power Point; 

 прослуховувати музику та переглядати відео в програмі Windows Media Player; 

 знаходити необхідну інформацію в глобальній мережі Internet; 

 використовувати отримані знання у практичній діяльності. 

 

 

за нагадуванням вчителя правильно поводиться у суспільстві; 

має уявлення про Землю як спільний дім для всіх; 

за малюнками наводить приклади збереження природних 



Специфіка реалізації програми  

Учні з вадами розумового розвитку погано орієнтуються в просторі, не вміють знаходити і 

запам'ятовувати об'єкти на ілюстраціях, картинах. Тому особливого значення набуває використання 

розвиваючих комп'ютерних ігор. 

Виконання завдань даної програми потребує: 

 забезпечення для кожної дитини адекватного особисто для неї, темпу і способів засвоєння знань, 

неодноразове повторення і закріплення вивченого матеріалу; 

 чергування завдань різної складності, зміна видів діяльності протягом уроку; 

 опора на практичні завдання, оцінка та самооцінка результатів на кожному занятті; 

 спирання на елементарні знання з предметів загальноосвітнього курсу. 
 

5 клас 

№ 

п/п 

Кількість 

годин 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість 

корекційно 

розвиткової 

роботи 

Знайомство з комп'ютером. Введення в інформаційну культуру. 

 

1 1 Правила поведінки в 

комп'ютерному класі. 

Організація робочого місця. 

Учень: 

- знає правила 

поведінки в комп'ютерному 

класі; 

- знає як правильно 

організувати робоче місце 

за комп'ютером; 

Формування в 

учнів 

рганізованості, 

дисциплінованос

ті, 

самоконтролю в 

навчальній 

діяльності, 

точного 

виконання 

вказівок 

учителя.  

 

2 7 Перше знайомство з 

комп'ютером. 

Правила техніки безпеки та 

загальні гігієнічні вимоги при 

роботі за комп'ютером.  

Що таке комп'ютер? Історія 

розвитку комп'ютера, приклади 

в сучасному житті. 

Основні пристрої, що входять в 

склад комп'ютера (системний 

блок, монітор, клавіатура, 

миша) знайомство з термінами 

(назвами), їх призначення. 

Як підготувати комп'ютер до 

роботи. Правила включення та 

виключення комп'ютера. 

Робочий стіл та його основні 

елементи: вікна, ярлички, 

іконки, значки, піктограми. 

Кнопка «Пуск». Орієнтування 

Учень: 

- знає про вимоги до 

організації комп′ютерного 

робочого місця, виконує 

вимоги безпеки і гігієни 

при роботі з комп’ютером; 

- знає призначення і 

основні пристрої 

комп‛ютера;  

- вміє включати і 

виключати комп′ютер; 

- розуміє основні 

поняття і терміни; 

- вміє орієнтуватися 

на площині екрану; 

- вміє реагувати на 

діалогові вікна; 

 

Формувати 

початкову 

лексику з 

інформатики, 

вміння 

користуватися 

термінологічним 

словником. 

Формувати 

бажання вчитися 

самостійності, 

інтересу до 

вивчення 

інформатики. 

Формувати 

орієнтування на 

робочому місці, 

площині екрану, 

зошиті, 

термінологічном



на площині екрану. у словнику, у 

навчальних 

текстах. 

Активізувати 

мисленєву 

діяльність – 

вчити 

орієнтуватися в 

ситуації, бачити 

зв'язки і 

відносини між 

об'єктами. 

Розвиток  

слухової уваги і 

логічного 

співвідношення 

(ігри: «Хто 

більше 

запам'ятає», 

«Хто більше 

знає») 

Корегувати 

зорове 

сприйняття, 

навички 

самоконтролю 

(кросворди, 

ребуси, 

тестування). 

3 7 Маніпулятор «миша». 

Миша призначення та правила 

роботи. Курсор миші(екранна 

стрілочка), пересування 

курсору миші по екрану.  

Основні операції, що 

виконуються за допомогою 

мишки. Вправи з лівою 

кнопкою миші: одинарний, 

подвійний щиглик, 

перетаскування.  

Конструювання. Миша 

допомагає грі (практикум - 

тренажери, комп'ютерні ігри, 

програми що керуються за 

допомогою миші). 

Учень: 

- знає принцип і 

правила роботи пристрою  

введення інформації – 

миші; 

- знає про курсор і 

його призначення; 

- вміє переміщувати 

курсор за допомогою миші; 

- вміє виконувати 

основні операції за 

допомогою миші 

(перетягування, одинарний 

та подвійний щиглик, 

виділення; 

 

 

 

 

Розвивати 

вміння 

розв’язувати 

прості логічні 

завдання, 

використовувати 

знання одержані 

на попередніх 

уроках, а також 

спираючись на 

знання і вміння, 

одержані на 

уроках з рідної 

мови, 

математики, 

природознавства 

та ін. 

 

Розвиток  

зв’язаного 

мовлення 

4 8 Пристрій введення 

клавіатура. 

Знайомство з клавіатурою та її 

призначенням. Правила роботи 

Учень: 

-  знає принцип і 

правила роботи пристрою  

введення інформації – 

клавіатури; 



на клавіатурі. Положення рук, 

прив′язка клавіш до пальців. 

Розміщення та призначення 

клавіш. Алфавітно-цифрові 

клавіші. Клавіатурний тренажер 

«Тренування набору символів 

лівою і правою рукою». Клавіші  

управління курсором. Ігри, 

тренажери, вправи на 

оволодіння навичками роботи 

на клавіатурі. Клавіші: «пробіл, 

Shift, Enter, Esc,Caps Lock, 

Bacspace, Delet». Вправи на 

закріплення навичок роботи на 

клавіатурі.  

- вміє користуватися 

клавіатурою для введення; 

- вміє переміщувати 

курсор за допомогою 

клавіатури; 

- знає розміщення та 

призначення деяких клавіш 

на клавіатурі;  

(відповідь за 

планом, за 

навідними 

запитаннями, гра 

«Вчимось 

задавати 

запитання»). 

Розвиток  

аналітико-

синтетичної  

діяльності 

(склади ціле з 

частин, знайди, 

відсутню 

частину, визнач 

за характерними 

ознаками 

предмет). 

 

Формувати  

вміння 

відповідати на 

запитання 

вчителя 

використовуючи 

новий 

словниковий 

запас.  

 

Формувати 

елементарні 

навички 

управління 

комп'ютером. 

  

 

Розвивати 

дрібну моторику 

(клавіатурні 

тренажери, 

розвиваючі 

ігри).     

 

Розвивати 

творчу 

направленість в 

діяльності учнів: 

від вміння 

виконувати 

поставленні 

завдання за 

5 6 Комп’ютерні програми-ігри 

(навчальні та розвиваючі). 

Знайомство з поняттям: 

комп′ютерна гра. Приклади 

комп’ютерних ігор. Види ігор. 

Знайомство з правилами і 

прийомами гри в комп′ютерних 

іграх. Знайомство з меню гри. 

Формування навичок гри. 

Комп’ютерні ігри (логічні, 

розвиваючі, ігри на кмітливість, 

на орієнтування на площині 

екрану). 

Учень: 

- розуміє поняття - 

комп′ютерна гра; 

- розуміє правила і 

прийоми гри; 

- розуміє 

послідовність виконання 

правил гри;  

- розуміє і приймає 

умови гри; 

- усвідомлює ігрові 

цілі; 

- вміє користуватися 

меню гри. 

6 4 Повторення.  Підсумкове 

тестування. Підсумковий 

практикум. 

 



зразком,  

інструкцією до 

варіативного 

виконання 

завдань, 

самостійного 

прийняття 

рішень, 

прагнення до 

самостійності у 

виконанні 

завдань.  

 

 

Залучати дітей в 

процес 

самостійного 

пошуку. 

Формувати 

навички 

використання 

особистого 

досвіду дитини. 

Організувати 

застосування 

отриманих знань 

у різних 

життєвих 

ситуаціях. 

Вчити  шукати 

позитивне в 

будь-якому 

результаті. 

7 2 Резерв.   

Основні навчальні досягнення на кінець року. 

На кінець року учень: 

знає:  

- про вимоги до організації комп′ютерного робочого місця, виконує вимоги безпеки і гігієни 

при роботі з комп’ютером; 

- правила поведінки в комп′ютерному класі, техніку безпеки при роботі за комп’ютером;  

- основні поняття і терміни, розуміє абстрактні символи; 

- призначення і основні пристрої комп‛ютера; 

- про курсор і його призначення; 

- про принцип і правила роботи пристроїв введення інформації – миші і клавіатури; 

- про розміщення та призначення деяких клавіш на клавіатурі;  

- про виконання правил гри, розуміє і приймає умови гри; 

вміє: 

- орієнтуватися на площині екрану, переміщувати курсор за допомогою миші і клавіатури; 

- включати і виключати комп′ютер; 

- усвідомлено співвідносити дії управління із зображенням на екрані;  

- реагувати на діалогові вікна; 

- користуватися мишкою і клавіатурою для введення інформації в комп′ютер; 

- усвідомити сенс комп’ютерної гри, ігрові цілі, зрозуміти і прийняти умови гри; 



- користуватися меню гри. 

 

Музичне мистецтво 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з музичного мистецтва для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

для розумово відсталих учнів розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти та ґрунтується на положеннях Концепції державного стандарту 

спеціальної освіти дітей з особливими потребами. Програма враховує національні музично-

педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку музичної культури в Україні та за її межами. 

В ній передбачено формування у школярів ключових компетентностей, основою формування 

яких є опанування учнями предметних компетенцій – нормативно закріплених результатів 

навчання, які охоплюють знання, уміння, навички, засвоєні способи діяльності, прояви 

емоційно-ціннісних ставлень. 

Програма ґрунтується на принципах: 

1) єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної освіти, що 

забезпечує орієнтацію навчального матеріалу на цінності української національної музичної 

культури та світову музичну класику; 

2) взаємодії компонентів соціального досвіду людини  емоційно-ціннісного ставлення, 

музичних знань, умінь і компетенцій, творчості, спілкування;  

3) неперервності і наступності завдань і змісту музичної освіти у початковій та основній 

школі;  

4) варіативності  націленості змісту програми на творчість учителя, його професійну 

компетентність, здатність самостійно застосовувати орієнтовний музичний матеріал і в разі 

необхідності змінювати його в межах запропонованої структури;   

5) поліхудожності, що реалізується через встановлення об’єктивно існуючих зв’язків між 

музикою та іншими видами мистецтв. 



Метою загальної музичної освіти в основній загальноосвітній школі для розумово 

відсталих учнів школі є особистісний розвиток учня і збагачення його емоційно-естетичного 

досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-практичної 

діяльності, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в творчій самореалізації та 

духовно-естетичному розвитку.  

Загальна мета конкретизується в основних і специфічних корекційно-розвивальних 

завданнях, які спрямовані на формування освітніх компетенцій: 

 формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток 

універсальних якостей особистості (загальнокультурна компетенція); 

 розвиток пізнавальної діяльності в процесі опанування вокально-хоровими вміннями та 

навичками – здатності керуватися набутими музичними знаннями та вміннями у процесі 

музичної діяльності; розвиток моторно-рухової сфери учнів (предметна компетенція та 

компетенція особистісного самовдосконалення); 

 формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати 

особистісне ставлення до них, судження, оцінки (комунікативна компетенція); 

 формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його 

інтонаційно-образної мови, розвиток різних функцій мовлення в процесі засвоєння основних 

музичних понять та відповідної термінології – пізнання навколишнього світу засобами 

музичного мистецтва (інформаційна та навчально-пізнавальна компетенції); 

 розвиток емоційно-естетичного ставлення до творів музики, формування музичних 

інтересів, потреб, загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості (ціннісно-

сенсова компетенція); 

 виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, формування 

національної свідомості в процесі розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами 

мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини 

(загальнопредметна та загальнокультурна компетенції). 

 Музичне мистецтво має стати відкритою інтонаційно-образною моделлю входження 

дитини у світ культури не лише завдяки його пізнанню, але й індивідуальному 

емоційному переживанню. Щоб зняти існуючі бар’єри у спілкуванні учнів з музикою, 

поряд із оновленням змісту освіти необхідно змінити педагогічні технології з 

інформативних на діалогічні, спрямовані на підвищення духовно-творчого потенціалу 

навчально-виховного процесу. Пріоритетною має стати діалогова стратегія 

педагогічної взаємодії (діалог з митцем, внутрішній діалог), забарвлена позитивними 



емоційно-естетичними переживаннями, захопленням музичною діяльністю. 

 Інтерпретація музичних творів передбачає пошук учнями в музиці особистісно 

значущих смислів, співзвучних власному духовному світові. 

 Таким чином, організаційно-методична система викладання музичного мистецтва в 

загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих учнів має 

спрямовуватися на розвиток таких якостей учнів, як самостійність, активність, 

забезпечувати умови для їх самореалізації та духовно-естетичного розвитку. 

 Під час опанування музичного мистецтва активізується потенціал внутрішньої 

предметної інтеграції елементів змісту, а також зв’язки музики з усіма предметами й 

курсами, які входять до освітньої галузі «Естетична культура» та споріднених 

гуманітарних освітніх галузей (мова, література, історія, етика тощо). 

 Перелік творів для сприймання та виконання є орієнтовним. Його можна змінювати, 

використовуючи варіативний та етнорегіональний матеріал (у межах 30%). 

 Під час поурочного розподілу тематичного змісту передбачено резервний час, який 

може використовуватися для проведення узагальнюючих уроків, зокрема, уроків-

концертів, тематичної атестації тощо. 

 Основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання на слухання та 

інтерпретацію музики в оточуючому культурному середовищі. 

 Основні напрями корекційно-розвивальної роботи вчителя, відображені у третій 

колонці програми, і передбачають пізнавальний, мовленнєвий, сенсомоторний та 

особистісний розвиток учня у процесі вивчення розділів і тем. У процесі засвоєння 

навчального матеріалу передбачається максимально можливе формування визначених 

умінь, враховуючи особливості та можливості розвитку учнів. Всі напрями корекційно-

розвивальної роботи взаємопов’язані та взаємообумовлені. 

 Базова програма передбачає свободу творчості вчителя й можливості вибору сучасних 

педагогічних методик. Тому у варіативних авторських концепціях назви навчальних 

тем, порядок та обсяг їх подання можуть бути іншими (за умови відповідності 

Державному стандарту). При цьому вчитель може додавати або самостійно добирати 

інші музичні твори для сприймання, виконання та музикування з урахуванням 

сучасних напрацювань тощо. 

 З метою реалізації завдань навчальної програми з музичного мистецтва та їх 

доповнення щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процесу 

доцільно організовувати відвідування музичних театрів, філармоній, концертних залів, 



літературних та художніх музеїв; вивчення і відтворення елементів народних 

обрядових свят з урахуванням регіональних особливостей, умов та місцевих традицій. 

 

                                                                                    5 клас 

«Музика та інші види мистецтва» 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги 

щодо рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 

та очікувані результати 

1.  2.  3.  

Тема 1. Музика народів України (16 год.) 

Музика росіян, білорусів, 

поляків, кримських татар, 

молдаван, болгар, угорців 

та інших народів, 

проживаючих на території 

України. 

 

Учень: 

 має уявлення про музику 

певного народу, що проживає на 

території України (*без засвоєння 

термінології); 

 спостерігає за її інтонаційно-

образним розвитком музики (*за 

допомогою вчителя); 

 намагається виявляти спільні 

риси української музики та 

іншого народу (*за допомогою 

вчителя); 

 намагається виразити власне 

емоційно-естетичне ставлення до 

музики (*за допомогою вчителя); 

Розвиток сприймання музики на 

основі слухання різних творів; 

емоційних реакцій у процесі 

знайомства з музичними творами 

різних народів України; 

фонематичної та музичної 

пам’яті; 

стимуляція асоціативного 

мислення; 

збагачення словникового запасу 

на основі з вивчення музичних 

творів; 

формування позитивних рис 

характеру у процесі вивчення 

навчального матеріалу; 

Виконання пісень, які 

розкривають основні 

завдання теми. 

 намагається виразно 

виконувати пісні (*за підтримки 

вчителя); 

 намагається дотримуватися 

правил фразування і дихання під 

час виконання пісні (*за 

нагадуванням вчителя); 

 намагається дотримуватися 

ансамблевого виконання 

музичних творів (*за 

нагадуванням вчителя); 

корекція: співочої постави, 

співочого дихання, 

співвідношень звучання свого 

голосу з іншими; 

розвиток фонематичної та 

музичної пам’яті вивчення 

музичного матеріалу; 

Розвиток вокально-

хорових навичок. 

 намагається виконувати 

елементарні правила співу (у 

положенні сидячи, стоячи) та 

гігієни голосу (*за нагадуванням 

вчителя); 

 намагається співати у два 

голоси (*за підтримки вчителя); 

 намагається використовувати 

засвоєні вокально-хорові засоби 

музичної виразності у процесі 

виконання творів (*за 

нагадуванням вчителя); 

 намагається чітко вимовляти 

слова у піснях швидкого темпу 

розвиток самоконтролю над 

використанням правильного 

ритмічного дихання у процесі 

відтворення музичного 

матеріалу; 

корекція: незначних 

логопедичних порушень 

спеціальними дикційно-

співочими вправами; 

артикуляційних порушень та 



(*за підтримки вчителя); фонематичного слуху; 

співацьких навичок; 

Імпровізація простих 

мелодичних зворотів та 

ритмічного супроводу до 

пісень. 

 має уявлення про імпровізацію 

(*без засвоєння термінології); 

 намагається імпровізувати 

прості мелодичні звороти, 

ритмічний супровід до пісень 

(*за підтримки вчителя); 

 використовує засвоєні 

вокально-хорові засоби 

музичної виразності у процесі 

виконання творів (*за 

нагадуванням вчителя); 

розвиток: уваги в процесі 

відтворення ритмічних малюнків; 

темпоритмічного відчуття; 

ритмічного слуху; 

дрібної моторики кисті рук та 

різних груп великих м’язів; 

загальної моторики і рухових 

недоліків; творчої активності; 

стимулювання захопленості та 

зацікавленості в процесі 

імпровізації; 

виховання невимушеності; 

Засвоєння основних 

понять і термінів: 

багатоголосся. 

 

 має уявлення про музичні 

терміни і поняття (*без засвоєння 

термінології); 

 намагається користуватися 

музичною термінологією (у 

межах програмового матеріалу) 

(*за допомогою вчителя). 

 

узагальнення і 

усвідомлення суттєвих ознак 

певного поняття; 

збагачення словникового запасу 

на основі вивчення музичних 

термінів. 

Орієнтовний матеріал для сприймання: 

Білоруська народна пісня, « Перепілонька»; 

К.М’ясков, « Білоруський танець»; 

народні танці «Молдовеняска»; «Лезгінка»;  

болгарська народна пісня «Посадив я полин»;  

З.Кодай, «Чардаш»;  

Й.Брамс, Угорський танець №2;  

молдавська народна пісня «Жайворонок»; 

німецька народна музика; 

польська народна музика; 

єврейська народна музика; 

кримсько-татарська народна музика; 

пісні й танці різних народів та національних меншин України (за вибором). 

Орієнтовний матеріал для виконання: 

Російська народна пісня, «Во поле берёза стояла», «Вниз по матушке по Волге»; «Со вьюном я 

хожу»; 

білоруська народна пісня, «Бульба», «Савка і Гришка»; 

Г.Гусейнлі, «Курчатка»; 

польська народна пісня «Жайворонок»; 

«Рідній вчительці», В.Таловиря; 

«День народження у мами», О.Янушкевич;  

«Перестук», А.Житкевич;  

«Із чого складається світ?», «Справжній друг», Б.Савельєв;  

«Сонячні краплини», С.Соснин;  

«Золоте весілля», Р.Паулс;  

«Мамина пісня», О.Злотник; 

«Молитва», «Це моя Україна», М.Ведмедеря;  

«Зернятко» ,Є.Карпенко;  

«Сопілочко з бузини», А.Житкевич;  

«Чого вчать у школі», В.Шаїнський;  

«Найкраще місце на землі», М.Катричко. 

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для сприймання, 

виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань тощо. 

 

 



«Образотворче мистецтво» 

Метою предмета «Образотворче мистецтво» є: особистісний розвиток 

здобувачів освіти на основі досягнення освітньої (засвоєння елементарних художньо- 

естетичних знань та оволодіння графічно-практичними уміннями і навичками) та 

корекційно-розвиткової (сенсорний, інтелектуальний, емоційний розвиток) цілей. 

Зміст курсу реалізується в процесі опанування художньо-естетичних знань, 

сприймання й розуміння, репродукування художніх образів та оволодіння графічно- 

практичними уміннями й навичками за обов’язкової спрямованості навчальног 

процесу. 

Головні завдання викладання образотворчого мистецтва: 

- Збагачення знань і уявлень про види та жанри образотворчого мистецтва, його 

роль у житті людей; ознайомлення здобувачів освіти із кращими творами 

декоративно-ужиткового та народного мистецтва, живопису, скульптури, 

архітектури, графіки. 

- Активізація, корекція і спеціальна спрямованість пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти шляхом систематичного, цілеспрямованого розвитку 

вмінь: розпізнавати й визначати форму, будову, розміри та пропорції 

окремих частин, колір, просторове розташування предметів у навколишній 

дійсності й у творах мистецтва; аналізувати, порівнювати (виявляти 

подібність і відмінність) предмети та явища, знаходити суттєві ознаки, 

встановлювати логічні зв’язки; визначати послі-довність роботи під час 

малювання, здійснювати контроль за своєю роботою, відповідно оцінювати 

результати. 

- Розвиток адекватності проявів емоційних реакцій у процесі сприймання 

творів образотворчого мистецтва; стимулювання свідомого емоційно- 

ціннісного ставлення до естетичних явищ дійсності й мистецтва; розвиток 

усвідомленості, відповідності та самостійності оцінних суджень, інтересу 

до художньої творчої діяльності; здатності до сприймання, розуміння і 

відтворення художніх образів. 

- Формування елементарних навичок декоративного малювання, малювання 

з натури, з пам’яті, за уявою та уміння застосовувати їх в навчальній, 

трудовій та суспільно корисній діяльності. 

- Виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток елементів 

сенсорної культури (чуття кольору, форми, ритму, симетрії, пропорції, 

розмірів тощо). 

- Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу за рахунок 

спеціальної лексики, удосконалення фразового мовлення.. 

- Виховання в школярів основних моральних якостей особистості, 

працелюбності, охайності, наполегливості, уміння працювати самостійно й 

у колективі. 

Для вирішення цих завдань у програмі передбачено такі змістові лінії: декоративне 

малювання, малювання з натури, тематичне малювання, бесіди про образотворче 

мистецтво. 



Малювання з натури. Змістом уроків малювання з натури є зображення 

різноманітних предметів, дібраних з урахуванням графічних можливостей здобувачів 

освіти. 

Обов’язково передує вивчення зображуваного предмета: визначення його форми, 

конструкції, розміру складників, їх кольору та взаєморозташування. Важливо 

виробити в учнів потребу порівнювати свій малюнок із натурою і окремі деталі ма- 

люнка між собою. Істотне значення для цього має розвиток у школярів уміння 

застосовувати середню (осьову) лінію, а також користуватися допоміжними 

(додатковими) лініями для перевірки правильності малюнка. 

Декоративне малювання. Змістом уроків декоративного малювання є складання 

різних візерунків, призначених для прикраси предметів ужитку, а також оформлення 

святкових листівок, плакатів, запрошень тощо. 

Паралельно з практичною роботою на уроках декоративного малювання здобувачі 

освіти ознайомлюються зі зразками народного декоративно- ужиткового мистецтва. 

Демонстрація творів народних майстрів дозволяє дітям зрозуміти красу виробів і 

доцільність використання їх у побуті. Під час занять школярі отримують відомості 

про застосування візерунків на тканинах, килимах, шпалерах, посуді, іграшках, 

ознайомлюються з художнім різьбленням по дереву і кістці, склом, керамікою та 

іншими виробами - предметами побуту. 

Завдання з декоративного малювання: складання візерунків за готовими зразками, 

за поданою схемою, з поданих елементів, самостійне складання візерунків. 

Малювання за темою. Змістом уроків тематичного малювання є зображення 

предметів і явищ навколишнього світу та ілюстрація уривків із літературних творів. 

Корекційно-виховні завдання уроків тематичного малювання вирішуватимуться 

значно ефективніше, якщо перед практичною роботою школярів проводити 

відповідну підготовчу роботу. Необхідно запропонувати школярам визначити сюжет, 

назвати й усно описати об’єкти зображення, розповісти, як, де й у якій послідовності 

їх намалювати. Для точнішої передачі предметів на малюнку доцільно 

використовувати, за можливості, реальні об’єкти, а для чіткішого розташування 

елементів малюнка на аркуші паперу слід активізовувати комбінаторну діяльність 

здобувачів освіти із моделями та макетами. З метою збагачення зорових уявлень 

школярів доцільно використовувати книжкові ілюстрації, плакати, листівки. 

Бесіди про образотворче мистецтво. Метою бесіди про образотворче 

мистецтво є вироблення в здобувачів освіти умінь визначати сюжет, розуміти зміст 

твору та його головну думку, а також усвідомлювати деякі, доступні для осмислення, 

засоби художньої виразності. Розуміння художнього образу має спиратися на ство- 

рення емоційного контакту з твором, на вдосконалення навичок аналітико- 

синтетичної діяльності, а також на збагачення емоційно-особистісного досвіду 

школяра з урахуванням виховних, освітніх та коригувальних аспектів, закладених у 

самому змісті мистецтва. 



5- й клас 

 

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги щодо рівня 

загальноосвітньої підготовки 
учнів 

Спрямованість корекційно- 

розвивальної роботи та 
очікувані результати 

   

Декоративне малювання 

У майстернях народних 

майстрів. Національні 

особливості мистецтва народів, 

що населяють Україну. Вибір 

формату, виявлення головного 

та другорядного під час 

створення декоративної 

композиції. 
Колективне оформлення 
вітальної листівки. 

Народна іграшка. Розширення 

уявлень про особливості 

декоративного образу тварин. 

Декорування глиняної іграшки. 

Збагачення об’ємної форми 

декором. 

Учень (учениця): 
виявляє позитивнийінтерес до 

декоративно-прикладного 

мистецтва; 

розпізнає: 
твори декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

предмети з різним орнаментом та 

призначенням; 

рукописні й друковані букви та 

шрифти (елементи декоративно- 

оформлювальної графіки); 

знає (*на елементарному рівні): 

види декоративно-прикладного 

мистецтва (вишивка, витинанка, 

кераміка, різьблення); 

Сенсомоторний розвиток 

вчити: 

вільно орієнтуватися на 

площині аркуша паперу; 

регулювати рухи пальців і 

кисті руки відповідно завдань 

декоративного зображення; 

свідомо користуватися 

основними художніми 

матеріалами у процесі 

створення декоративної 

композиції; 
розвивати: 
перцептивні дії; 

цілеспрямованість зорово- 

просторового сприймання, 

зосередження уваги на 



Ознайомлення з народним 

мистецтвом настінного розпису в 

Україні. Розпис пензлем 

способом “примокування”. 

Декоративні образи Петриківки. 

Створення сюжетно- 

декоративної композиції за 

мотивами петриківського 

розпису. 

Розробка ескізу оголошення, 

стінної газети, плакату, 

емблеми тощо (за вибором). 

Створення сюжетно- 

декоративної композиції до 

Великодніх свят. 
 

Орієнтовні тематичні завдання 
(на вибір): 

“Польові квіти”, “Вітальна 

листівка вчителям та 

вихователям на честь 

професійного свята”, “Дивні 

тварини”, “Чудо-звіри”, 

“Дивовижні баранці, коники і 

птахи”, “Українська хата – 

справжнє диво”, 

“Чарівний світ Петриківки”, 

“Стіни в квітах, пічка квітне. Де 

цвітіння це привітне? Знають це 

старі й малі – в Петриківці, у 

селі…”, “Запрошуємо до свята”, 

“Верба красна розцвітає, про 

Великдень сповіщає…” тощо. 

 

Матеріали та техніка виконання 

(на вибір): 

- гуаш, акварель, туш, 

кольорові олівці, крейди, 

фломастери, ручки, білий чи 

кольоровий папір тощо; 

- розпис, “примокування”, інші 

графічні, живописні й змішані 

техніки. 

порядок утворення візерунків і 

орнаментів; 

матеріали та інструменти для 

декоративного розпису; 

має уявлення (*без засвоєння 

термінології)про: 

особливості та художні засоби 

виразності декоративно- 

прикладного мистецтва; 
засоби виразності петриківського 
розпису; 

засоби виразності народного 

мистецтва настінного розпису; 

декоративну композицію; 

основні види декоративних 

композиційних схем; 

аналізує та порівнює (*під 

керівництвом учителя) види 

орнаментів, колір і поєднання з 

формою предметів; 

уміє (*робить спроби за 

допомогою вчителя): 

виконувати орнаменти, 

декоративні композиції з 

геометричних і рослинних 

елементів у стрічці, квадраті, 

крузі, застосовуючи осьові лінії; 

створювати орнамент на основі 

рапорту (аплікація, витинанка 

тощо); 

дотримуватися певної 

послідовності в процесі 

виконання декоративної 

композиції; 

вибирати гармонійно поєднувані 

кольори для певного 

символічного мотиву; 

акуратно замальовувати 

елементи візерунка, 

дотримуючись контуру 

зображення; 

добирати відповідні за шрифтом 

букви для передачі різного 

характеру слів-образів; 

дотримується правил техніки 

безпеки під час роботи з різними 

художніми матеріалами та 

інструментами. 

характерних особливостях 

предмету чи об’єкта; 

тактильні відчуття на основі 

аналізу фактури поверхні 

предмета навпомацки; 

чуття кольору, 

пропорційності, гармонії 

ритму; 

дрібну моторику та пластику 

рук; 

графічні дії на основі 

формування навичок розпису 

пензлем (олівцем, крейдою) у 

процесі виконання 

декоративної (сюжетно- 

декоративної, декоративно- 

оформлювальної) композиції в 

різних техніках. 

Пізнавальний розвиток 

вчити: 

характеризувати зміст творів 

декоративно-прикладного 

мистецтва, їх основні виразні 

засоби; 

визначати етапи виконання 

декоративно-образотворчих 

завдань; 

контролювати власні 

практичні дії та оцінювати 

результати; 

висловлювати найпростіші 

судження про діяльність 

народних майстрів; 

збагачувати уявлення про: 

принципи декоративного 

мистецтва (повторення, 

чергування, симетрію, 

стилізацію); 

елементарні виражальні 

можливості декоративної 

композиції; 

розвивати: 

пізнавальний інтерес в 

процесі сприймання творів 

декоративно-прикладного 

мистецтва з опорою на 

попередній досвід; 

наочно-образногомислення на 

основі аналізу структури 

візерунка, порівняння 

елементів орнаменту між 

собою за формою, кольором, 

розташуванням; 

уміння обґрунтовувати оцінку 

результатів образотворчої 

діяльності, мотивувати оцінку 

істотними ознаками. 

Мовленнєвий розвиток 
розвивати: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАЛЮВАННЯ З НАТУРИ 

У майстернях графіка та 

живописця. Матеріали, 

інструменти та обладнання 

графіка та живописця. 

Передавання будови та форми 

зображуваних об’єктів та 

предметів графічними 

засобами. 

Розширення уявлень про 

симетричну форму та роль вісі 

симетрії в її побудові. 

У гостях у майстра 

натюрморту. Ознайомлення з 

класичним та сучасним 

натюрмортом у порівнянні. 

Імпровізації у створенні 

натюрморту. 

Формування відчуття кольору 

шляхом змішування основних 

та отримання похідних кольорів 

та відтінків. 

Використання виражальних 

можливостей силуетної форми. 

Ознайомлення з поняттям 

“кольоровий контраст”. 

Насиченість силуетної форми 

деталями, фактурою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учень (учениця): 

виявляє позитивнийінтерес до 

образотворчого мистецтва та 

образотворчої діяльності; 

знає (*має елементарні 

уявлення): 

виражальні можливості форми 

(елементарні пропорції, 

узгодженість основної форми та 

деталей); 

способи одержання основних і 

похідних кольорів, їх відтінків; 

виражальні особливості різних 

художніх матеріалів, що 

застосовуються в 

образотворчому мистецтві; 

способи силуетно-площинного 

зображення квітів та дерев; 

способи зображення 

елементарної будови тварин, 

людини; 

поняття симетричної форми та 

осі симетрії; 

має уявлення (*на 

елементарному рівні) про: 

художні засоби виразності у 

графіці; 

анімалістичний жанр у 

живопису; 

виразну функцію мовлення на 

основі характеристики змісту і 

виразних засобів декоративної 

композиції; 

плануючу (шляхом називання 

плану майбутніх дій), 

супроводжуючу (шляхом 

називання послідовності дій, 

що виконуються) та 

регулюючу (розуміння 

інструкцій, виконання 

словесних вказівок, прийняття 

вербальної допомоги) функцій 

мовлення. 

Особистісно-естетичний 

розвиток 

розвивати: 
інтерес до виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва та естетичну 

потребу у спілкуванні з ним; 

емоційно-особистісне 

ставлення до твору 

декоративно-прикладного 

мистецтва, який аналізується; 

організаційні уміння і навички 

в образотворчо-практичній 

діяльності; 

самостійність у процесі 

виконання різних 

образотворчих завдань. 
Сенсомоторний розвиток 
вчити: 

наслідувати дії вчителя; 

вільно орієнтуватися на 

площині аркуша паперу; 

узгоджувати рухи пальців і 

кисті руки відповідно завдань 

зображення з натури; 

свідомо користуватися 

основними художніми 

матеріалами і техніками під 

час малювання з натури; 

розвивати: 

тактильне сприймання на 

основі формування 

перцептивних дій (умінь 

обстежувати предмети та 

об’єкти за формою, 

забарвленням, розміром, 

розташуванням у просторі); 

узагальненість, вибірковість, 

структурність та осмисленість 

зорово-просторового 

сприймання на основі 

визначення й узагальнення 

головних ознак зображуваних 

предметів, диференціації їх із 

несуттєвими; 



Асоціативність та образність 

природних форм у поєднанні з 

технікою виконання. Передача 

будови різних природних форм. 

У гостях у художника- 

анімаліста. Розширення уявлень 

про пропорції тварин. 

Відтворення особливостей 

зовнішнього вигляду тварин під 

час малювання. Визначення 

характерних особливостей та 

пропорцій основної форми та 

частин. 

Малювання тварин у русі в 

різних графічних техніках на 

основі спостереження за їх 

поведінкою в природі. 

Розширення уявлень про 

пропорції людської постаті. 

Відтворення особливостей 

зовнішнього вигляду та 

емоційного стану людини під 

час малювання. 
 

Орієнтовні тематичні завдання 

(на вибір): 

“Осені духмяні подарунки”, 

“Веселий урожай”, “Лиш 

айстра у саду цвіте…”, 

“Симетричні форми”, “Танок 

метеликів”, “Квіти у вазі”, 

“Садовий інструмент”, 

“Коробка з тортом, перев'язана 

стрічкою”, “На кухонному 

столі”, “Святковий подарунок”, 

“Дерева у лісі”, “Вербові 

котики”, “Плакучі верби, чом 

вас так назвали?”, “Біля дороги 

яблуня цвіте…”, “Хто живе у 

ставку?”, “У пташиному 

заповіднику”, “Летіла зозуля з 

яру на долину…”, “Світ 

тварин”, “Весела дівчинка”, 

“Сумний невдаха” тощо. 

 

Матеріали та техніка виконання 

(на вибір): 

кольорові олівці, фломастери, 

кулькові ручки, кольорові 

крейди, воскові крейди, вугілля, 

простий олівець, пастель, білий, 

кольоровий папір тощо; 

гратографія, кляксографія, 

техніка набризку, монотипія, 

інші графічні, живописні та 

змішані техніки. 

роль композиції у натюрморті; 

розпізнає настрій, емоційний 

стан певного художнього образу; 

аналізує та порівнює (*за 

допомогою вчителя): 

основні особливості наочно 

сприйнятого матеріалу, 

дотримуючись певної 

послідовності; 

характерні особливості 

природних форм та явищ: форму, 

колір, величину складових 

частин тощо; 

головні та другорядні складові 

частини зображуваних предметів 

і об’єктів; 

власний малюнок з об’єктом 

зображення та елементи 

зображення між собою; 

уміє (*робить спроби під 

контролем вчителяна 

елементарному рівні): 

визначати послідовність 

виконання художньо- 

образотворчих завдань, 

контролювати власні практичні 

дії; 

зображати предмети різної 

форми у нескладному 

просторовому положенні; 

елементарно передавати в 

малюнку будову, об’єм, 

пропорції (співвідношення 

довжини та ширини, частин і 

цілого), кольори зображуваних 

предметів; 

застосовувати осьову (середню) 

лінію під час малювання 

предметів симетричної форми; 

посильно зображувати природні 

форми у статиці та русі; 

створювати художній образ 

доступними художніми 

техніками і прийомами. 

дотримується (*під контролем 

учителя) правил гігієни та правил 

культури роботи художніми 

матеріалами та інструментами. 

цілісність 

кольоросприймання; 

правильність, свідомість й 

узгодженість графічних й 

живописних навичок. 

Пізнавальний розвиток 

вчити: 

аналізувати та порівнювати 

головні та другорядні складові 

частини наочно сприйнятого 

матеріалу, дотримуючись 

певної послідовності; 

порівнювати продукти 

образотворчої діяльності з 

об’єктами та предметами 

зображення; 

контролювати власні 

практичні дії, оцінювати 

результати, мотивувати 

оцінку істотними ознаками; 

збагачувати уявлення про: 

елементарні особливості 

будови птахів, тварин, 

людини; 

відображення їх характерних 

особливостей, пропорцій 

основної форми та частин на 

площині. 

розвивати: 

наочно-образне мислення на 

основі аналізу головних та 

другорядних ознак предметів і 

явищ за формою, розміром, 

кольором, порівняння 

малюнків з натурою або 

зразком; 

мисленнєві операції аналізу, 

синтезу, порівняння, 

узагальнення, планування на 

основі встановлення 

функціональних зв’язків між 

складниками зображуваних 

предметів та об’єктів. 

Мовленнєвий розвиток 

розвивати комунікативні 

функції мовлення (розвиток 

діалогічного мовлення з 

використанням мовленнєвих 

засобів комунікації, розвиток 

монологічного мовлення – 

аналіз зразка, розповідь про 

етапи виконання малюнку з 

натури тощо). 
Особистісно-естетичний 
розвиток 

розвивати: 

відчуття захоплення 

прекрасним і дбайливого 
ставлення до нього; 



  емоційно-особистісне 

ставлення добагатства форм і 

барв в оточуючому світі та 

творах мистецтва. 

Тематичне малювання 
У гостях у художника- 

пейзажиста. Аналіз та 

порівняння настрою природи у 

творах мистецтва. Художньо- 

образна характеристика 

розмаїття кольорової природної 

гами. 

Поняття про лінію горизонту. 

Ознайомлення зі способами 

взаєморозташування 

зображених об'єктів відносно 

одне одного (ближче – більше, 

далі – менше). 

Розширення уявлень про 

техніку “гратографія”. 

Розширення уявлень про 

цілісність композиції. 

Виявлення головного в 

композиції розміром, кольором, 

тоном. 

Створення статичної 

композиції. Виконання пейзажу 

в теплих кольорах. Передача 

плановості простору. 

Поняття про динаміку. Засоби 

побудови динамічної 

композиції із зображенням 

фігур у русі. 

Контрастне відображення 

характерів героїв сюжету 

(добрий – злий, грізний тощо). 

 

Орієнтовні тематичні завдання 
(на вибір): 

“Це листя трепетне на полі 

голубому…”, “Перед грозою”, 

(“Пізня осінь. Дощ”), “Чудовий 

Дніпро”, “Вулиця рідного міста 

(села)”, “Снігопад”, “Різдвяна 

ніч”, “Я ладнаю годівнички для 

горобчика й синички”, 

“Зимовий (весняний) пейзаж”, 

“Вікно та пейзаж за ним”, 

“Вербна неділя”, “У густому 

лісі”, “У травні праця на полях, 

на городах, у садках”, “У гостях 

у казки”, “Ілюстрація до 

літературного твору” тощо. 

 

Матеріали та техніка виконання 
(на вибір): 

кольорові олівці, фломастери, 

кулькові ручки, крейди, гуаш, 

акварель, пастель тощо; 

Учень (учениця): 
виявляє позитивний інтерес до 

образотворчого мистецтва та 

образотворчої діяльності; 

знає (*має уявлення на 

елементарному рівні): 

художні засоби виразності 

живопису; 

різновиди композиції (статична, 

динамічна); 

засоби відтворення в 

композиціях краси об’єктів та 

предметів через форму, 

композиційний центр, вибір 

точки зору; 

способи взаєморозташування 

зображених об'єктів відносно 

одне одного, про лінію 

горизонту; 

особливості будови та 

зовнішнього вигляду дерев, 

птахів, тварин, людини тощо; 

основні художні матеріали та 

техніки; 

має уявлення (*на 

елементарному рівні)про: 

цілісність композиції; 

пейзажний жанр у живопису; 

композицію у статиці; 

гармонію кольорів у живопису; 

відображення емоційного стану 

сюжету засобами кольорового 

рішення; 

називає та аналізує (*за 

допомогою вчителя): 

відтінки кольорів та кольорові 

поєднання; 

сюжет зображення, 

дотримуючись певної 

послідовності; 

уміє (*робить спроби під 

контролем учителяна 

елементарному рівні): 

відтворювати задум сюжетної 

композиції (ілюстрації), 

використовуючи різні техніки; 

виражати власні спостереження в 

малюнку; 

передавати характер будови, 

розмір зображуваних предметів, 

розташовувати предмети щодо 

один одного (близько/далеко, 

загороджування, зменшування); 

посильно зображувати природні 

форми у статиці та динаміці; 

Сенсомоторний розвиток 
вчити: 

вільно орієнтуватися на 

площині аркуша паперу; 

координувати рухи пальців і 

кисті руки під час виконання 

практичних завдань; 

врівноважено виконувати 

малюнок на площині різними 

техніками; 

розвивати: 

просторові уявлення; 

цілісність, осмисленість, 

усвідомленість, 

узагальненість зорово- 

просторового сприймання на 

основі спостережень за 

змінами стану природи, за 

виразністю форм і рухів 

тварин (звірів, птахів, комах) 

та людини; 

спостережливість на основі 

викликання образів об’єктів і 

предметів, що пригадуються у 

процесі обговорення сюжету; 

відчуття кольорової гами та 

кольорового контрасту, 

пропорційності, гармонійного 

заповнення площини аркуша 

зображенням предметів та 

об’єктів; 

зорово-рухову та моторно- 

рухову координації. 

Пізнавальний розвиток 
вчити: 

аналізувати основні 

образотворчі засоби; 

визначати етапи виконання 

художньо-образотворчих 

завдань; 
контролювати власні 

практичні дії; 

оцінювати результати власної 

роботи; 

збагачувати уявлення і 

поняття про різні форми 

навколишнього світу, зв’язок 

основних частин і деталей 

загальної форми 

зображуваних об’єктів, 

колірне рішення виразної 

композиції, емоційний настрій 

сюжету; 

розвивати: 

елементи творчої уяви і 

фантазії; 



акварель “по-сухому”, “по- 

вологому”, “мазками”, 

гратографія, техніка набризку, 

монотипія, інші графічні, 

живописні та змішані техніки. 

посильно відображати емоційний 

стан явищ природи засобами 

живопису; 

посильно відображати емоційний 

стан персонажів літературного 

твору; 

виконувати живописні роботи 

акварельними фарбами в 

техніках по-сухому, по-вологому, 

мазками; 

дотримується (*під контролем 

учителя): 

певної послідовності під час 

створення виразного 

тематичного образу; 

доцільного використання технік, 

матеріалів відповідно до 

створюваного образу. 

емоційно-образну пам’ять на 

основі запам’ятовування 

образів конкретних предметів, 

явищ, їх властивостей та 

відношень; 

наочно-образного мислення 

на ґрунті виділення та 

узагальнення істотних ознак 

природних форм і явищ у 

статиці та динаміці, 

встановлення причинно- 

наслідкових зв'язків, 

абстрагування суттєвих ознак 

від несуттєвих; 

уміння композиційно 

розташовувати зображення в 

сюжетному малюнку, 

відтворювати задум; 

уміння передавати емоційний 

настрій через малюнок. 

Мовленнєвий розвиток 
вчити: 

описувати сюжет за 

основними ознаками; 

розповідати про етапи 

виконання художньо- 

образотворчих завдань та 

результати власної роботи. 

Особистісно-естетичний 

розвиток 

розвивати: 
позитивне ставлення до 

художньо-образотворчої 

діяльності; 

самостійність у процесі 

виконання різних 
образотворчих завдань. 

Бесіди з образотворчого 
мистецтва 

Аналіз творів і виробів 

візуального мистецтва з 

навчальних тем. 

 

Орієнтовні теми(на вибір): 

“У гостях у народних майстрів” 

(національні особливості 

мистецтва народів, що 

населяють Україну). Матеріали 

для бесіди: зразки народних 

іграшок, твори майстрів 

декоративно-прикладного 

мистецтва, вишивка, кераміка 

тощо. 

“Традиційний вид українського 

декоративно-прикладного 

мистецтва – Петриківський 

розпис”. Орієнтовні твори: 

В. Гуз “Таріль, баклага”, 

В. Глущенко “Півень у квітах”, 

П. Павленко “Букет”, 

Учень (учениця): 
намагається посильно виразити 

власні почуття та естетичні 

переживання до проявів 

прекрасного в оточуючій 

дійсності, предметному світі, 

творах візуального мистецтва; 

мотивує емоційно-особистісне 

ставлення (*одною) декількома 

істотними ознаками; 

розпізнає та характеризує (*під 

контролем учителя): 

художні засоби виразності 

живопису, графіки, декоративно- 

прикладного мистецтва; 

окремі твори образотворчого 

мистецтва; 

аналізує та порівнює (*робить 
спроби): 

основні художні засоби, техніки 

та матеріали в різних видах 

образотворчого мистецтва; 

Сенсомоторний розвиток 
розвивати: 

цілісність, вибірковість, 

осмисленість, узагальненість 

зорово-просторового 

сприймання на основі 

спостережень за станом 

природи, виразністю форм 

предметів і об’єктів оточуючої 

дійсності, рухів тварин, 

птахів, людини; 

чуття кольорової гармонії й 

відповідності кольорової гами 

образному вирішенню задуму 

художника. 

Пізнавальний розвиток 

вчити: 

висловлювати найпростіші 

судження про зміст та 

виражальні засоби творів 

образотворчого мистецтва, 

специфіку професії 



Н. Білокінь “Дві молодиці”, 

Т. Пата “Огірки”. 

“Майстерня живописця та 

графіка” (засоби художньої 

виразності в живописі й 

графіці. Які бувають 

художники, де вони працюють. 

Художні матеріали живописця, 

графіка, різні техніки). 
Орієнтовні твори: В. Пузирков 
“Золотистий ранок”, 

Д. Добровольський “Вечір на 

морі”, Н. Косницька “Марево”, 

О. Фіценко “Мрія”, Г. Нарбут 

“Українська абетка”, гравюри 

В. Касіяна. 

“Класичний і сучасний 

натюрморт”. Орієнтовні твори: 

О. Навроцький “Натюрморт”, 

О. Шовкуненко “Натюрморт з 

кавуном”, І. Грабар “Груші”, 

М. Сар’ян “Квіти і плоди”, 

І. Хруцький “Натюрморт”, 

К. Білокур “Сніданок”, “Квіти з 

горіхами”. 

“Анімалістичний жанр 

образотворчого мистецтва. 

Орієнтовні твори: В. Смірін 

“Байбаки”, “Степова лисиця 

корсак”, В. Ватагін “Тигр 

амурськи”», “Слон”, Б. Майєр 

“Ведмеді”, В. Матвієнко 

“Котик”, М. Приймаченко 

“Дика овечка”. 

“Пейзаж як жанр 

образотворчого мистецтва” 

(особливості вираження 

художнього образу засобами 

кольору, простору й 

освітлення). Орієнтовні твори: 

І. Шишкін “Полудень”, 

А. Куїнджі “Місячна ніч на 

Дніпрі”, “Вечір на Україні”, 

І. Левітан “Місячна ніч”, 

І. Марчук “Зимовий ранок”. 

“Барви осені”. Орієнтовні 

твори: І. Левітан “Золота осінь”, 

О. Кульчицька “Парк восени”, 

С. Шишко “Осінь”, “Листопад”, 

І. С. Остроухов “Золота осінь”. 

“Зимовий настрій”. Орієнтовні 

твори: С. Шишко “Парк 

взимку”, О. Грибов “Зимовий 

вид з вікна”, С. Адамович 

“Зимовий пейзаж”. 

“Весняні мотиви в картинах 

художників” (порівняння 

картин із зображенням ранньої 

та пізньої весни). Орієнтовні 
твори: К. Костанді “Рання 

зображення предметів та 

об’єктів, їх форму, забарвлення, 

розмір; 

колорит і створений настрій 
творів; 

образи, створені художником з 

реальними образами 

(природними формами); 

відповідає на питання, пов’язані 

з аналізом художнього твору; 

встановлює (*за допомогою 

вчителя) логічні зв’язки між 

зображеними явищами й 

об’єктами, усвідомлює суттєву 

залежність між ними; 

має уявлення (*на 

елементарному рівні) про: 

значення роботи художників, які 

працюють у різних видах 

мистецтва; 

призначення образотворчого 

мистецтва у житті людей, 

суспільства; 

уміє (*намагається): 

вербально передавати зміст 

творів образотворчого 

мистецтва; 

визначити деякі виражальні 

засоби художніх творів (колірне 

рішення, композиційний лад, 

емоційний стан героїв тощо); 

бережливо ставиться до творів 

образотворчого мистецтва. 

художників, які працюють у 

різних видах мистецтва. 

класифікувати основні види і 

жанри образотворчого 

мистецтва; 

розвивати: 
емоційно-образну пам’ять, 
творчу уяву; 

пізнавальний інтерес і 

пізнавальну активність у 

процесі сприймання творів і 

виробів образотворчого 

мистецтва та прекрасного в 

навколишньому світі з 

опорою на попередній досвід 

учня; 

усвідомленість, критичність 

та самостійність мислення на 

основі аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення 

суттєвих ознак предметів і 

об’єктів, встановлення 

логічних зв'язків, оцінки 

сприйнятого матеріалу; 

уміння висловлювати свої 

враження і почуття в 

спостережуваних явищах та 

творах мистецтва, мотивувати 

їх суттєвими ознаками. 

Мовленнєвий розвиток 

розвивати комунікативні 

уміння на основі: 

збагачення словникового 

запасу, 

виконання завдань, які 

потребують самостійного 

вживання вивчених термінів, 

складання за допомогою 

вчителя речень описового та 

пояснювального змісту. 

Особистісно-естетичний 

розвиток 

розвивати: 

естетичні почуття; 

адекватність емоційно- 

особистісного ставлення до 

творів образотворчого 

мистецтва. 



весна” І. Левітан “Березень”, 

“Велика вода”, І. Труш 

“Гагілка”, О. Саврасов “Граки 

прилетіли”, С. Шишко “Весною 

над Дніпром”, О. Шовкуненко 
“Весна”. 

  

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

Освітня галузь «Здоров’я i фізична культура» 

«Основи здоров'я» 

Мета предмету «Основи здоров'я» - це опанування здобувачами освіти знань про здоров'я 

людини, виховання в них свідомого ставлення до власного здоров’я, формування здорового 

способу життя, збереження та зміцнення здоров'я, опанування навичками безпечної для 

особистого здоров'я та здоров'я оточуючих поведінки. 

Пріоритетним напрямом цього предмета вважається набуття певних вмінь запобігати 

нещасним випадкам шляхом формування свідомого ставлення до особистого здоров'я та 

безпеки оточуючих . 

Основним завданням предмета "Основи здоров'я" є розвиток компетентності осіб з 

особливими освітніми потребами відносно самостійно (відповідно до віку та особливостей 

психофізичного розвитку) оберігати та турбуватись про власне життя та здоров’я. 

Тому завдання шкільного предмета „Основи здоров'я” полягає у: 

- формуванні основ здорового способу життя; 

- забезпеченні знань, умінь, навичок безпеки життєдіяльності; 

- формуванні в здобувачів освіти готовності адекватно діяти у разі наближення чи 

виникнення небезпек, умінь і навичок свідомого прийняття рішень; 

- корекції порушень психофізичного розвитку; 

- вихованні позитивних рис особистості; 

- вихованні в здобувачів освіти бережного ставлення до природи; 

- формуванні уявлень про небезпеки пов'язані з навколишнім середовищем. 

 

5 клас 

 

№ 

п\п 

К-ть 

годин 

Зміст 

навчального матеріалу 

Орієнтовні 

навчальні досягнення учнів 

Спрямованість 

корекційно-

розвивальної роботи 

 
4 

год. 
Розділ І. Людина і здоров’я 

1  Здоровий спосіб 

життя 

 

Фізичне здоров’я.  

Безпечне 

використання 

природних факторів 

(вода, сонце, повітря), 

дарів природи для 

оздоровлення 

організму та 

профілактики 

Учень/учениця: 

 

за запитаннями вчителя розповідає  про 

здоров’я та називає його складові (за 

опорною схемою); 

*має уявлення про здоров’я та способи 

його підтримання; 

 

розуміє та пояснює з допомогою вчителя 

значення світла, повітря, води, продуктів 

 

Розвиток 

полісенсорного 

сприйняття. 

 

Формування процесів 

пізнавальної діяльності 

шляхом ознайомлення 

учнів з новими 

поняттями. 



захворювань.  

Основні поняття про 

способи та правила 

загартування. 

Особливості купання у 

морі (великі хвилі, 

сильні поверхові та 

підводні течії), у річці 

(повноводній, 

гірській), у ставку 

(обривчасте слизьке 

дно, водорості, 

забруднене дно, 

дамби), озері (стояча 

вода, виділення газів). 

Правила поведінки на 

воді. Способи 

порятунку потерпілих 

на воді. 

 

 

 

харчування, вітамінів для росту та 

розвитку організму;  

за наочністю та опорними словами 

розповідає про умови безпечного 

прийняття сонячних та повітряних ванн;  

за запитаннями вчителя розповідає про 

безпечну поведінку під час відпочинку 

біля водойм та на воді; 

розповідає за наочною опорою (опорні 

слова, схеми, малюнки) про способи 

рятування потерпілих на воді.  

*має уявлення про безпечну поведінку 

під час відпочинку на природі;  

*за допомогою вчителя добирає 

відповідний наочно-дидактичний 

матеріал. 

 

 

Формування 

узагальненості 

сприймання (виділення 

суттєвих властивостей, 

ознак). 

 

Розвиток наочно-

образного мислення та 

зв’язного мовлення на 

основі формування 

умінь загартовувати 

організм під час водних 

процедур. 

 

Розвиток оперативної 

пам’яті та процесів 

відтворення засвоєного 

матеріалу на основі 

запам’ятовування 

правил безпечної 

поведінки під час 

відпочинку на воді.  

 

Виховання довільності 

поведінки на уроці. 

 

2  Здорове харчування 

 

Значення 

використання якісних 

продуктів для 

збереження здоров’я. 

Основні продукти 

харчування для 

«будування» 

здорового організму 

(фрукти та овочі, хліб 

і крупи, молочні та 

м’ясні продукти). 

Вітаміни та їх роль 

для зростання, 

розвитку дитячого 

організму. 

Додаткові продукти 

(цукерки, чіпси тощо).  

Дари природи (гриби, 

ягоди). Особливості 

збирання дарів 

природи. 

Учень/учениця: 

 

за наочною опорою (схеми, малюнки) та 

допомогою вчителя розповідає про 

основні та додаткові продукти 

харчування, про вплив цукру і солі на 

здоров’я; 

з допомогою вчителя називає  хвороби, 

до яких призводить нестача вітамінів 

(рахіт, затримка розвитку тощо);  

з допомогою вчителя (опорні слова, 

словосполучення) розповідає про 

небезпечність вживання недоброякісних 

продуктів;  

за наочною опорою називає способи 

запобігання отруєнням, інфекційним 

кишковим захворюванням. 

*ознайомлений з основними правилами 

здорового харчування; 

*за допомогою вчителя називає та 

показує на дидактичному матеріалі різні 

продукти харчування. 

Розвиток розумових 

операцій аналізу, 

синтезу, порівняння, 

узагальнення. 

Збагачення 

словникового запасу 

учнів шляхом 

формування уявлень 

про основні та додаткові 

продукти харчування; 

про хвороби, до яких 

призводить нестача 

вітамінів. 

Розвиток навичок 

диференційованого 

сприймання образного 

та вербального 

матеріалу. 

Розвиток стійкості 

уваги, можливості її 

розподілу та 

переключення. 

Розвиток 

спостережливості. 

Формування потреби 

турбуватися про своє 



  здоров’я. 

Формування уявлень 

про шляхи запобігання 

отруєнням, інфекційним 

кишковим 

захворюванням. 

Виховання 

дисциплінованості, 

відповідальності. 

 

 15 

год. 
Розділ П. Основи безпеки життєдіяльності 

3  Безпека руху 

пішохода 

 

Перехід дороги 

обладнаними 

пішохідними 

переходами та на 

необладнаних місцях.  

Транспортний потік.  

Пошук безпечної 

дистанції в 

транспортному потоці 

між автомобілями.  

Перехід дороги з 

трамвайними коліями.  

Знаки. Дорожня 

розмітка. Небезпечний 

вантаж. Вантаж, що 

виступає. 

 

Учень/учениця: 

 

за наочною опорою розповідає правила 

переходу вулиць, перехресть, 

транспортних магістралей;  

за допомогою вчителя пояснює правила 

руху великими групами, особливості 

переходу вулиць;  

називає відомі дорожні знака, за 

допомогою вчителя пояснює їх значення;  

з опорою на наочність (схеми, малюнки, 

слова) та за підказкою учителя визначає 

конструктивні елементи безпеки у 

громадському транспорті; 

*має уявлення про безпечну поведінку 

пішохода під час переходу вулиці;  

*за наочною опорою та допомогою 

вчителя розрізняє найпростіші дорожні 

знаки. 

 

 

Формування 

узагальненості 

сприймання шляхом 

засвоєння нової 

інформації. 

 

Формування 

осмисленості 

сприймання вказівок 

дорожніх знаків. 

 

Стимулювання 

активності та 

самостійності учнів на 

уроці. 

 

Розвиток регулюючої 

функції мовлення на 

основі розуміння правил 

та інструкцій. 

 

Корекція просторової 

орієнтації та 

просторових уявлень 

шляхом формування 

вмінь правильно 

переходити дорогу. 

4  Рух біля залізничних 

колій 

 

Облаштування 

залізничного переїзду. 

Правила поведінки 

біля залізничних 

колій.  

Учень/учениця: 

 

має уявлення про особливості руху біля 

залізниці;  

знає (називає за наочною опорою та 

допомогою вчителя) правила поведінки 

під час переходу залізниці; 

 

Сприяння усвідомленню 

про небезпеку та 

особливості руху біля 

залізниці. 

 

Формування навичок 

запам’ятовування та 



Перехід залізниці. *ознайомлений з основними правилами 

безпеки біля залізниці. 

 

адекватного відтворення 

інформації. 

 

5  Безпека у 

громадському 

транспорті 

 

Безпека конструкцій 

громадського 

транспорту. Правила 

поводження у 

транспортному засобі, 

у тому числі 

переповненому. 

Біля зупинки.  

Посадка у 

громадський 

транспорт, що 

відходить. 

Особливості посадки 

та висадки з трамваю, 

зупинка якого 

знаходиться посеред 

вулиці. 

Дії при ДТП.  

Засоби допомоги 

пасажирам, що 

знаходяться у 

громадському 

транспорті: знаки 

безпеки та інформації, 

аварійні (запасні) 

виходи чи люки, 

вогнегасники, аптечка 

водія та правила 

користування ними.  

Дії пасажира при ДТП 

(зіткнення з 

автомобілем, 

перекидання, пожежа, 

падіння в воду). 

 

Учень/учениця: 

 

з допомогою вчителя пояснює вказівки 

дорожніх знаків, що вивчалися в 1-5 

класах;  

за наочною опорою називає правила 

поведінки у громадському транспорті;  

з допомогою вчителя називає правила 

поведінки на зупинці та біля неї; 

*ознайомлений з правилами безпечної 

поведінки у громадському транспорті та 

на зупинці; 

 

має уявлення про поведінку під час ДТП; 

має уявлення про засоби першої 

домедичної допомоги (джгут, бинт) та 

ліки (пігулки, краплі),  

показує на дидактичному матеріалі; 

*ознайомлений з елементарними 

правилами надання допомоги у разі 

ДТП. 

 

Формування аналітико-

синтетичної діяльності 

та процесу активного 

запам’ятовування 

викладеного вчителем 

матеріалу. 

Стимулювання 

пошукової діяльності 

учнів під час 

ознайомлення з 

конструктивними 

елементами безпеки у 

громадському 

транспорті. 

Розвиток уміння 

пригадувати вивчений 

матеріал. 

Розвиток готовності 

прийняти вербальну 

допомогу під час 

збагачення уявлень про 

способи виклику 

допомоги при ДТП. 

 

6  Екологічні проблеми 

природного 

середовища 

 

Взаємозв’язок людини 

і природи. Глобальні 

природні екологічні 

кризи (геологічні 

процеси, космічні 

Учень/учениця: 

 

має уявлення про природні екологічні 

проблеми; 

за запитаннями вчителя називає наслідки 

екологічних криз; 

має уявлення про способи збереження 

Розвиток активного 

мовлення та збагачення 

словникового запасу на 

матеріалі відомостей 

про взаємозв’язок 

людини і природи. 

Розвиток вміння за 

допомогою вчителя 

визначати ситуації, що 

небезпечно впливають 

на екологічний 



явища, стихійні лиха). 

Кризи, що викликані 

діяльністю людини 

(спустошення земель, 

знищення лісів, 

забруднення води, 

повітря, землі, зсуви, 

селі, руйнування 

будівель, затоплення, 

порушення родючості 

ґрунтів). Наслідки, до 

яких призводить 

нерозумне 

використання 

природних багатств.  

Важливість дій людей 

по збереженню та 

відновленню природи. 

 

природи; 

*ознайомлений з причинами та 

наслідками різних природних 

екологічних криз. 

становище. 

Формування дбайливого 

ставлення до природи та 

людей 

7  Пожежна безпека 

 

Умови виникнення 

пожеж: наявність 

джерела вогню, 

повітря і горючих 

матеріалів (речей). 

Неможливість 

виникнення пожежі за 

відсутності одного з 

цих факторів.  

 

Учень/учениця: 

 

за допомогою вчителя та наочною 

опорою визначає умови виникнення 

пожеж;  

має уявлення щодо шляхів профілактики 

виникнення та розвитку пожежі; 

*ознайомлений з основними правилами 

пожежної безпеки. 

Формування вмінь 

застосовувати набуті 

знання та навички на 

практиці. 

Розвиток мотивів щодо 

запобігання та 

попередження  

виникнення та розвитку 

пожежі. 

Виховання позитивних 

вольових (стриманість) 

та моральних 

(відповідальність, 

доброзичливість, 

емпатійність) рис 

особистості. 
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8  Захист життя 

та гідності людини 

 

Життя людини, його 

цінність та 

неповторність.  

Поняття людської 

гідності.  

Турбота держави про 

життя дитини. 

 

Учень/учениця: 

 

має уявлення про цінність життя людей 

та турботу держави про життя дітей; 

*ознайомлений з поняттями людської 

гідності та цінності життя. 

 

 

Розвиток 

усвідомленості, 

швидкості й точності 

сприйняття образно-

вербальної інформації. 

Розвиток емоційного 

ставлення до почутого. 

Формування потреби 

цінувати людське життя 

та поважати права 

людини. 

 



9  Дитина в автономній 

ситуації 

 

Дії, за наслідками 

яких дитина може 

опинитися у 

закритому 

(обмеженому) 

просторі (меблі, 

холодильник, підвал, 

дах, схованки в снігу, 

землі, піску).  

Небезпека 

використання 

відкритого вогню у 

обмеженому просторі.  

Попередження 

(передбачення) 

надзвичайних 

ситуацій та правила 

поводження під час їх 

виникнення.  

Способи повідомлення 

про своє 

місцезнаходження. 

Дії свідків 

надзвичайної ситуації 

щодо її попередження 

або усунення. 

 

Учень/учениця: 

 

має уявлення про небезпечність ігор, що 

можуть призвести до потрапляння до 

закритого простору, з якого важко 

вибратися;  

з допомогою вчителя визначає негативні 

наслідки користування відкритим 

вогнем у обмеженому просторі;  

за запитаннями вчителя розповідає про 

безпеку поведінки в обмеженому 

просторі та способи повідомлення про 

своє місцезнаходження; 

*ознайомлений з наслідками 

надзвичайної ситуації, що обумовлена 

закритим (обмеженим) простором;  

*має уявлення про способи безпечної 

поведінки під час її виникнення. 

 

 

Формування аналітико-

синтетичної діяльності. 

 

Стимулювання 

активності в спілкуванні 

під час бесіди з 

вчителем та іншими 

учнями. 

 

Розвиток емоційного 

сприймання.   

 

Формування вміння 

орієнтуватися у 

ситуації. 

 

Виховання позитивного 

ставлення до 

виконуваної діяльності. 

 

10  Криміногенні 

обставини 

 

Приватна та державна 

власність.  

Посягання на життя, 

майно, дім, особисті 

речі.  

Правила поведінки 

при зустрічах з 

шахраями (ігри в 

карти, кості тощо), 

крадіями.  

Участь у злочинах та 

їх негативні наслідки 

для неповнолітніх.  

Кримінальна 

відповідальність за 

скоєні злочини.  

Захист потерпілих з 

боку держави.  

Учень/учениця: 

 

має уявлення: 

- про приватну та державну 

власність;  

- про відповідальність за посягання 

на права та майно громадян; 

з допомогою опорних схем будує 

репліки-відповіді відмови брати участь у 

крадіжках (злочинах); 

за інструкцією добирає та описує 

особисті дії при зустрічі із злодієм 

(крадієм, шахраєм) з метою самозахисту; 

має уявлення про способи звернення по 

допомогу до відповідних державних та 

громадських органів. 

*ознайомлений з основними правилами 

безпеки в різних криміногенних 

обставинах (крадіжка, зустріч з 

шахраями);  

 

Розвиток усвідомленості 

сприйняття образно-

вербальної інформації. 

 

Стимулювання 

активності в 

спілкуванні.  

 

Формування потреби 

контролювати та 

оцінювати власні дії. 

 

Формування потреби 

цінувати людське життя 

та поважати права 

людини. 

 

Виховання 

відповідальності та 



 *має уявлення про негативні наслідки 

участі у злочинах. 

 

культури поведінки. 

 

 

Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року: 

- називає складові здоров’я, пояснює значення природних факторів для здоров’я;  

- має уявлення про основні вікові зміни в організмі дитини;  

- пояснює правила та значення здорового харчування; 

- знає про переваги рухової активності, загартовування, розпорядку дня для здоров’я; 

- знає власні обов’язки та функції сім’ї щодо збереження та зміцнення здоров’я;  

- знає правила здорового способу життя, поведінки у конфліктних ситуаціях; під час пожежі, 

правила безпечної поведінки пішохода на дорозі, біля залізничних колій, у громадському транспорті, у 

закритому (обмеженому) просторі (меблі, холодильник, підвал, дах, схованки в снігу, землі, піску); 

- моделює відповідні життєві ситуації за опорною схемою; 

- застосовує набуті корисні звички, правила розв’язання конфліктів, безпечної поведінки в різних 

життєвих ситуаціях та видах діяльності,  

 

*Орієнтовні показники стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року: 

- здатен частково вирішувати завдання безпечної для здоров’я взаємодії з дорослими та однолітками під 

час звичайних життєвих ситуацій; 

- здатен елементарно піклуватися про себе та власне здоров’я; 

- здатен дотримуватися інструкцій дорослого стосовно безпеки під час небезпечних ситуацій; 

- здатен до комунікативної взаємодії з дорослими з питань власної життєдіяльності (звернутися по 

допомогу, повідомити про проблеми здоров’я, про власні потреби зрозумілими для інших та доступними для 

себе способами). 

 

Фізична культура 

Пояснювальна записка 

Фізична культура дітей середнього та старшого шкільного віку з розумовою відсталістю – важлива 

складова системи навчання та виховання в спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Адаптивна фізична культура є потужним 

засобом корекції та компенсації порушених і недорозвинених психофізичних функцій розумово відсталих 

школярів, що створює необхідні передумови для їх оптимальної абілітації та соціальної адаптації в суспільстві.  

Робота над програмою з фізичної культури ґрунтувалась, насамперед, на гуманізації педагогічного 

процесу; індивідуалізації виховання і навчання; спрямованості педагогічного процесу на здоров’язбереження 

дітей. Фізичне виховання в 5-9 (10) класах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 



відсталих дітей пов’язане з іншими аспектами навчання та виховання підлітків, оскільки, як зауважував В. 

Сухомлинський, турбота про здоров'я дитини є не просто комплексом санітарно-гігієнічних норм і правил, а, 

передусім, турботою про гармонійну повноту всіх її фізичних і духовних сил. 

Метою навчального предмету «Фізична культура» є фізичне вдосконалення школярів: розвиток умінь і 

навичок здорового способу життя, формування фізичної культури та сприяння всебічному розвитку 

особистості, гармонізація психофізичного розвитку та корекція його порушень, забезпечення оптимальної 

адаптації учнів до фізичних і соціальних умов довкілля. Адаптивне фізичне виховання школярів закладає 

фундамент фізичного вдосконалення людини з порушенями розумового розвитку у наступні роки життя. 

Реалізацію мети забезпечує розв’язання наступних взаємопов’язаних завдань (специфічних і 

неспецифічних):  

1) оздоровчих: 

 зміцнення здоров’я, підвищення захисних сил організму; 

 розвиток функціональності та компенсаторних можливостей аналізаторів і 

міжаналізаторних зв’язків; 

 сприяння всебічному гармонійному психофізичному розвитку; 

 збільшення адаптаційних можливостей до змін внутрішнього середовища та 

фізичних умов довкілля;  

 підвищення фізичної і розумової працездатності;  

 профілактика захворювань, стресових станів засобами фізичної культури; 

 освоєння навичок здорового способу життя; 

2) корекційно-розвивальних:  

 попередження та корекція вад психофізичного розвитку, вторинних порушень; 

 розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості); 

3) освітніх: 

 формування знань про особисту гігієну, здоровий спосіб життя, фізичне 

вдосконалення, як невід’ємні складові загальної культури людини; 

 мовленнєвий розвиток, збагачення та конкретизація активного та пасивного 

словника; 

 формування достатнього рівня практичних умінь і навичок; збагачення рухового 

досвіду школярів; 

4) виховних: 

 сприяння моральному, естетичному, розумовому та трудовому вихованню учнів; 

 формування потреби до занять фізичною культурою і спортом, здорового способу 

життя; 

 формування позитивної соціальної поведінки учнів: виховання морально-вольових 

якостей, комунікативних навичок, культури спілкування; формування адекватної самооцінки 

тощо. 

Специфіка навчального предмету «Фізична культура» зумовлена особливостями психофізичного 

розвитку дітей, викликаними враженням центральної нервової системи, різними ступенями інтелектуальної 

недостатності (як легкої, так і помірної). Процес навчання ускладнюється наявністю крім основних, інших вад: 

порушення опорно-рухового апарату, зниження зору, порушення мови та мовлення, наявність 

психопатоподібних станів тощо. Такі поєднання ведуть до ще більш вираженої своєрідності психофізичного 

розвитку учнів. Корекційно-розвивльна спрямованість навчально-виховного процесу визначається наявністю 

індивідуальних психофізичних порушень дітей. Все це зумовлює потребу в здійсненні індивідуального та 

диференційованого навчання. В процесі проведення корекційно-розвивальної роботи вчитель повинен 

орієнтуватись на стан здоров’я конкретного учня, беручи до уваги висновки медичних оглядів. При вирішенні 

завдання корекції порушень психофізичного розвитку дітей даної категорії особливу увагу звертають на 

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

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



застосування елементів музикотерапії та кольоротерапії. Відтак, у представленій програмі рекомендації для 

дітей з помірною розумовою відсталістю виділені зірочкою (*). 

Учні, що належать за станом здоров’я до підготовчої групи, виконують програму основної, за 

виключенням індивідуально протипоказаних вправ. Учні, які належать за станом здоров’я до спеціальної 

медичної групи, займаються за спеціальною програмою лікувальної фізичної культури (ЛФК). 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховують: 

 індивідуальні особливості засвоєння змісту навчального матеріалу; 

 рівень засвоєння основ теоретичної підготовки; 

 рівень розвитку рухових якостей, практичних умінь і навичок і техніки виконання 

рухової дії; 

 рівень виконання контрольних завдань, навчальних нормативів, вимог чи тестів 

(підібраних індивідуально, відповідно до психофізичних можливостей учня). 

Навчальним планом передбачено проведення двох уроків фізкультури на тиждень, щоденних 

фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня та позакласної фізкультурно-масової роботи. 

Структура програми включає три взаємопов’язані складові навчального процесу:  

 зміст навчального матеріалу; 

 навчальні досягнення учнів; 

 спрямованість корекційно-розвивальної роботи. 

Програма складається з чотирьох частин. 

У першу частину програми включено зміст навчального матеріалу для проведення уроків фізичної 

культури в 5-7-х класах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

Зміст 1 частини програми складається з наступних розділів: «Гімнастика», «Легка атлетика», «Лижна 

підготовка», «Ігри», «Вправи за вибором школи». 

З метою розвитку мотивації учнів до занять фізичною культурою, ознайомлення їх з народними 

традиціями, оволодіння основами знань про здоров’я, фізичну культуру та здоровий спосіб життя, виховання у 

них позитивних якостей особистості, на початку кожного розділу подано «Теоретичні відомості». Відомості, 

одержані учнями в початковій школі, 5-му та 6-му класах, розвиваються та вдосконалюються в наступних 

класах. 

 

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 

Розділи програмного 

матеріалу 
5-й клас 

Гімнастика 16 

Легка атлетика 14 

Лижна підготовка 8 

Ігри 26 

Вправи за вибором школи 

(плавання, вправи на тренажерах, 

футбол, теренкур, пішохідний 

туризм тощо) 

6 
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У другій частині програми представлено зміст режимних фізкультурно-оздоровчих заходів: гімнастики до 

уроків, фізкультурних хвилинок, фізичних вправ на великих перервах, фізкультурних пауз під час виконання домашніх 

завдань, фізкультурних занять у другій половині дня. 

Фізкультурно-оздоровчі заходи проводять щоденно в приміщенні школи-інтернату чи на свіжому повітрі (в 

залежності від змісту заходу та відповідності погодних умов гігієнічним нормам). Вони є обов’язковими для всіх учнів, 

за винятком учнів, звільнених лікарем за станом здоров’я. 

В третій частині програми подано зміст позакласних форм занять фізичною культурою та спортом: ранкової 

гігієнічної гімнастики; занять у фізкультурно-оздоровчих гуртках і фізкультурно-спортивних секціях; участі в 

фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходах. Потрібно якнайширше залучати до позакласної фізкультурно-

масової роботи школярів, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я. 

Фізкультурно-спортивні секції (футбол, плавання, лижна підготовка, бадмінтон, гімнастика, настільний теніс, 

волейбол, баскетбол, пішохідний туризм тощо) організуються залежно від рівня зацікавленості та матеріальної бази 

школи-інтернату. Проведення загальношкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів (фізкультурні 

свята, змагання, конкурси тощо) сприяє не тільки різноманітності активного відпочинку дітей, вихованню морально-

естетичних якостей, а й розвитку інтересу та звички до занять фізичною культурою та спортом, зацікавленню 

традиціями української національної фізичної культури. Відтак, вчитель має право вносити корективи до переліку та 

змісту позакласних форм занять фізичною культурою та спортом. 

У четвертій частині програми включено додатки. До додатків увійшли комплекси фізичних вправ і окремі 

вправи, які потребують роз’яснення чи детального опису. 

До фізкультурного обладнання, що використовується в процесі фізичного виховання, висуваються педагогічні, 

естетичні та гігієнічні вимоги. Підбір обладнання визначається відповідністю програмним завдань. Розміри і маса 

реманенту повинні відповідати віковим особливостям школярів, його кількість визначається з розрахунку активної 

участі всіх дітей у процесі занять. 

Найважливіша вимога – безпека використання фізкультурного обладнання. Для її реалізації необхідно 

забезпечити міцну (жорстку) установку снарядів, правильну обробку дерев’яних предметів (палиці, рейки гімнастичної 

стінки тощо) – щоб уникнути травм, вони повинні бути добре відполіровані. Металеві снаряди робляться із 

закругленими кутами. Якість снарядів, стійкість, міцність перевіряється вчителем перед уроком. 

У змісті програми надається новий навчальний матеріал. Повторення, закріплення, вдосконалення та 

ускладнення фізичних вправ – обов’язкове не тільки протягом навчального року, а й у наступних класах. Програма не 

встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів, але під час планування потрібно 

переважну частину часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу та його повторенню. Вчитель має 

право вносити корективи до розподілу годин з огляду на індивідуальні психофізичні особливості учнів. 

Розвиток фізичних якостей школярів займає значне місце в змісті програми. Вчитель повинен враховувати 

найсприятливіші періоди розвитку всіх фізичних якостей з огляду на вік і стать учнів. 

Важливе місце в змісті програми належить мовленнєвому розвитку учнів: збагаченню та конкретизації активного 

та пасивного словника, розвитку комунікативних умінь, що є основою для набуття учнями досвіду спілкування та 

формування позитивних особистісних якостей. На уроках фізичного виховання спілкування відбувається як словесною, 

так і жестовою мовою, а також, використовуючи піктограми (в залежності від індивідуальних можливостей дітей). Для 

всебічності мовленнєвого розвитку широко використовуються картки (таблички) з відповідним словом, мультимедійні 

засоби. У контексті ідеї соціалізації дітей з легкою та з помірною розумовою відсталістю особлива роль надається 

розвитку як вербальної, так і невербальної їх комунікації. Головне при цьому – задіяти всі існуючі можливості для 

спілкування. 

Лижна підготовка передбачається програмою як обов’язковий матеріал для вивчення. За неможливості 

проведення (малосніжна зима, морози нижче 13°C) лижна підготовка замінюється на інший програмний матеріал.  



Відзначимо важливість проведення систематичних заходів для загартування учнів. З цією метою застосовуються 

фізичні вправи та природні чинники (сонячні ванни, повітряні ванни, загальні та часткові обливання, обтирання, купання 

тощо). Уроки фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі, за умови, якщо температура повітря не 

нижча: 13°С. 

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей середнього та та старшого шкільного віку з розумовою 

відсталістю доцільно відзначити: фітболгімнастику, пальчикову гімнастику, гідроаеробіку (в літній період чи, за 

наявності басейна, протягом року), теренкур (дозовані фізичні навантаження у вигляді пішохідних прогулянок за 

певними, розміченими маршрутами). Окремим підрозділом у змісті програми представлена кистьова та пальчикова 

гімнастика, яка застосовується, як при проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, 

позакласних фізкультурно-оздоровчих заходів, так і на уроках. 

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу змістом програми передбачено збільшення часу 

на проведення коригуючих і розвиваючих ігор, що включають елементи загальнорозвиваючих, коригуючих і спортивно-

прикладних вправ. Це сприяє зменшенню рівня навантаження, стомлюваності учнів; підвищенню рівня сприйняття ними 

навчального матеріалу, розумової та фізичної працездатності, концентрації уваги; розвитку пам’яті, емоційної сфери; 

вдосконаленню рухових умінь; розвитку рухових якостей та вихованню комунікативних навичок школярів. 

Відповідно до можливостей дітей з різними ступенями інтелектуальної недостатності (легкої і помірної) 

визначаються методи навчання. Комбінування визначених методів і способів навчання створює необхідні умови, що 

сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. 

Для поліпшення процесу формування понять у навчальному процесі широко застосовуються наочні засоби 

(особливо, мультимедійні технології), які сприяють розкриттю сутності понять. 

Під час планування навчальної роботи, реалізація корекційно-розвивального спрямування навчання та виховання 

учнів на уроках фізкультури забезпечується на рівні міжпредметних зв’язків. 

Навчальну програму створено з урахуванням сучасних наукових даних і практичного досвіду вчителів з 

фізичного виховання.  

  



ПЕРША ЧАСТИНА 

УРОКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

№ 

п/п 

К-

сть 

год. 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення учнів Спрямованість 

корекційно-

розвивальної роботи 

1 2 3 4 5 

1 16 
Гімнастика 

Теоретичні відомості. 

Руховий режим дня учня 

5-го класу. Здоровий 

спосіб життя. Фізична 

культура як складова 

здорового способу життя. 

Основні фізичні якості та 

їх розвиток. 

*Руховий режим дня учня 

5-го класу. 

*Правильна постава, її 

значення для здоров’я 

дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень: 

виявляє інтерес до занять 

фізичною культурою (під 

контролем учителя); 

має елементарне уявлення про 

здоровий спосіб життя;  

фізичну культуру як складову 

здорового способу життя (за 

підказкою чи за вказівкою 

вчителя); 

має уявлення про основні 

фізичні якості та їх розвиток 

(за підказкою чи за 

вказівкою вчителя); 

здійснює підготовку до уроку 

фізичного виховання (за 

підказкою чи за вказівкою 

вчителя); 

дотримується правил 

безпеки, поведінки та гігієни 

при проведенні уроків 

фізичної культури (при 

підказці чи за нагадуванням 

вчителя); 

орієнтується в спортивному 

залі (при підказці чи під 

контролем учителя); 

*здійснює підготовку до уроку 

фізичного виховання (за 

допомогою чи за вказівкою 

вчителя); 

*дотримується правил 

безпеки, поведінки та гігієни 

при проведенні уроків 

 

 

Розвиток інтересу та 

звички до занять 

фізичною 

культурою. 

Формування вміння 

оперувати не тільки 

конкретними 

образами, а й 

окремими 

елементарними 

поняттями. 

Збагачення та 

конкретизація 

словникового запасу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихальні вправи 

Ха-дихання стоячи. 

Ха-дихання лежачи (див. 

дод. №5). 

Динамічні дихальні 

вправи. 

*Підготовче дихання (див. 

дод. №5).. 

*Динамічні дихальні 

фізичної культури (за 

допомогою чи за 

нагадуванням вчителя); 

*має елементарне уявлення 

про руховий режим дня учня 

5-го класу; правильну поставу, 

її значення для здоров’я 

дитини (за допомогою 

вчителя); 

*орієнтується в 

спортивному залі (за 

допомогою чи за вказівкою 

вчителя); 

*сприймає звернене мовлення 

вчителя (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

*використовує засвоєний 

словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, 

застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*відповідає (усно, жестово) на 

короткі запитання за темою 

уроку (за допомогою вчителя). 

 

Сприймає звернене мовлення 

вчителя (за підказкою чи за 

вказівкою вчителя); 

відповідає на поставлені 

запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за 

підказкою чи за вказівкою 

вчителя); 

здійснює ха-дихання стоячи, 

ха-дихання лежачи (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

виконує динамічні дихальні 

вправи (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

вміє змінювати тип дихання за 

завданням учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток слухо-зоро-

вібраційного 

сприймання. 

Розвиток 

організаційного 

компоненту 

мислення 

(усвідомлення 

завдання, організація 



вправи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи на розтягування 

Симетричні та 

асиметричні махи ногами 

(вперед, назад, вбік) у в.п. 

сидячи, лежачи, стоячи 

біля опори. 

*Згинання та розгинання 

стоп (одночасно та 

почергово) у в.п. сидячи 

та у в.п. лежачи на спині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатичні вправи 

Перекид назад з упору 

(наслідуючи чи за показом). 

*виконує динамічні дихальні 

вправи (за допомогою чи 

наслідуючи учителя); 

*виконує підготовче дихання 

(за допомогою вчителя). 

 

Називає основні частини 

тіла, задіяні при виконанні 

вправи (при підказці вчителя); 

виконує симетричні та 

асиметричні махи ногами 

(вперед, назад, вбік) у в.п. 

сидячи, лежачи, стоячи біля 

опори (наслідуючи чи за 

показом вчителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправи 

(наслідуючи чи за 

нагадуванням учителя). 

*виконує згинання та 

розгинання стоп (одночасно та 

почергово) у в.п. сидячи та 

лежачи на спині (за 

допомогою учителя). 

 

Сприймає використане 

наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис тощо) (за 

вказівкою вчителя); 

виконує вис лежачи позаду (за 

допомогою чи за показом 

вчителя); 

виконує перекид назад з упору 

присівши, перекид назад з 

упору присівши (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя). 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*виконує вис; вис зігнувши 

ноги (за допомогою чи 

виконання завдання 

тощо). 

Розвиток сенсорної 

та моторної уваги. 

Розвиток стійкості 

довільної уваги. 

Корекція 

психоемоційної 

напруги. 

Закріплення навички 

правильного 

дихання. 

Розвиток 

усвідомленого 

розуміння змісту 

зверненого 

мовлення. 

Виховання 

дисциплінованості, 

наполегливості. 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток 

практичного 

мислення. 

Профілактика 

порушень та 

корекція функцій 

опорно-рухового 

апарату. 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 

Корекція фізичної 



присівши. 

Вис лежачи позаду. 

*Вис. *Вис зігнувши ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи на розслаблення 

Напруження та наступне 

розслаблення м’язів 

тулуба (у в.п. сидячи та 

лежачи). 

*Струси ніг: одночасно та 

почергово (у в.п – 

сидячи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

наслідуючи учителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправи (за 

допомогою вчителя). 

 

Називає основні частини тіла, 

задіяні при виконанні вправи; 

основні просторово-часові та 

якісні ознаки рухової дії (за 

допомогою чи при підказці 

вчителя); 

виконує напруження та 

наступне розслаблення м’язів 

тулуба (у в.п. сидячи та 

лежачи) (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

дотримується 

послідовності виконання 

вправ (при підказці чи за 

нагадуванням учителя). 

*виконує  струси ніг: 

одночасно та почергово (у в.п 

– сидячи) (за допомогою 

вчителя). 

 

Уміє торкатись (без зорового 

контролю) пучками пальців 

інших пальців або заданих 

учителем частин тіла 

послідовно (за допомогою чи 

при підказці вчителя); 

виконує вправи зі зміною 

положення рук і ніг на 

гімнастичній лаві \ колоді (за 

допомогою вчителя); 

виконує перекид назад з упору 

присівши (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

виконує вис лежачи позаду; 

вправи на перекладині 

напруги. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

гнучкості, сили). 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток 

координації рухів. 

Закріплення навички 

узгодження фаз 

дихання з руховими 

актами. 

 

 

 

 

Розвиток слухо-зоро-

вібраційного 

сприймання. 

Розвиток 

узагальненості 

мислення. 

Розвиток 

просторово-часових 

уявлень. 

Розвиток 

координації рухів. 

Розвиток 

узгодженості, 

чіткості виконання 

рухових дій. 

Розвиток рухових 

якостей (гнучкості, 

спритності, сили). 

Розвиток навичок 

діалогічного 

мовлення. 

Виховання 



 

 

 

 

 

Вправи для розвитку 

координаційних 

здібностей 

Торкання пучками пальців 

інших пальців або заданих 

учителем частин тіла 

послідовно (без зорового 

контролю). 

Вправи зі зміною 

положення рук і ніг на 

гімнастичній лаві \ колоді 

(з в.п. стоячи). 

Перекид назад з упору 

присівши. 

Вис лежачи позаду. 

Вправи на перекладині 

(низькій). 

Пересування в висі 

праворуч, ліворуч. 

Підтягування у висі на 

високій перекладині. 

*Вис. *Вис зігнувши ноги. 

*Послідовне торкання 

пучкою інших пальців або 

заданих учителем частин 

свого тіла. 

 

 

 

 

 

 

(низькій); пересування в висі 

праворуч, ліворуч; 

підтягування у висі на високій 

перекладині (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

дотримується 

послідовності виконання 

вправ (при підказці чи за 

нагадуванням учителя). 

*виконує вис; вис зігнувши 

ноги; послідовне торкання 

пучкою інших пальців або 

заданих учителем частин 

свого тіла (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправи (за 

допомогою вчителя). 

 

Відповідає на короткі 

запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи при підказці 

вчителя); 

виконує команди вчителя (під 

контролем учителя); 

використовує спортивну 

термінологію (за допомогою 

вчителя); 

називає основні просторові, 

часові та динамічні ознаки 

рухової дії (за підказкою 

вчителя); 

знає своє місце в строю (під 

контролем учителя); 

сприймає та виконує команди 

вчителя: «Ліворуч (праворуч), 

в колону по два, руш!», 

«Ліворуч \ праворуч, в шеренгу 

по два, руш!», «Кроком – ліва 

– руш!», «Стройовим кроком 

наполегливості, 

старанності. 

 

 

 

 

 

Розвиток довільного 

сприймання. 

Розвиток 

цілеспрямованої 

уваги. 

Формування 

позитивного 

психоемоційного 

стану. 

Розвиток 

координації рухів. 

Розвиток 

узгодженості, 

чіткості виконання 

рухових дій. 

Розвиток рухової 

пам’яті. 

Розвиток рухових 

якостей (гнучкості). 

Збагачення 

активного та 

пасивного 

словникового запасу. 

Виховання 

стриманості. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стройові вправи 

Ходьба з лівої ноги за 

командою вчителя. 

Стройовий крок. 

Перешикування із колони 

по одному в колону по три 

(чотири) способом 

послідовних поворотів 

ліворуч. Повороти в русі.  

Виконання команд: 

«Ліворуч (праворуч), в 

колону по два, руш!», 

«Ліворуч \ праворуч, в 

шеренгу по два, руш!», 

«Кроком – ліва – руш!», 

«Стройовим кроком – 

руш!» 

*Розмикання та змикання 

приставним кроком. 

*Виконання команд:  

«Бігом руш!» 

 

 

 

 

 

 

 

– руш!» (за допомогою 

вчителя); 

виконує ходьбу з лівої ноги за 

командою вчителя; стройовий 

крок; перешикування із 

колони по одному в колону по 

три (чотири) способом 

послідовних поворотів 

ліворуч; повороти в русі 

(наслідуючи чи за показом 

учителя); 

вміє узгоджувати свої дії з 

діями інших учнів (за 

допомогою чи при підказці 

вчителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

нагадуванням учителя). 

*сприймає та виконує команди 

вчителя: «Бігом руш!» (за 

допомогою вчителя); 

*виконує розмикання та 

змикання приставним кроком 

(за допомогою чи наслідуючи 

вчителя). 

 

Сприймає використане 

наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, 

світлосигналізацію тощо) 

(за вказівкою вчителя); 

називає основні ознаки 

використаного предмета чи 

виконаної дії (за допомогою 

чи при підказці вчителя); 

виконує елементи 

загальнорозвиваючих та 

спортивно-прикладних вправ з 

предметами та без них 

(наслідуючи чи за показом 

учителя); 

виконує елементи української 

хореографії; крок польки; біг 

гопака правою та лівою 

вперед (наслідуючи чи за 

 

 

Розвиток та 

збільшення обсягу 

довготривалої та 

оперативної пам’яті. 

Розвиток аналітико-

синтетичного типу 

сприймання. 

Розвиток 

практичного 

мислення. 

Розвиток 

цілеспрямованості 

рухів рук, здатності 

до взаємодії обома 

руками. 

Розвиток 

просторової уяви. 

Розвиток кінетичних 

та кінестетичних 

відчуттів різної 

модальності та 

вміння їх 

диференціювати. 

Розвиток 

координації рухів. 

Розвиток 

узгодженості, 

чіткості виконання 

рухових дій. 

Розвиток рухових 

якостей (спритності). 

Збагачення 

словникового запасу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмопластичні вправи 

Крок польки. Біг гопака 

правою та лівою вперед. 

Зміна положення та 

виконання елементів 

гімнастичних та 

спортивно-прикладних 

вправ з предметами 

(різнокольоровими 

гімнастичними стрічками, 

іграшками, м’ячами тощо) 

та без них під музично-

ритмічний супровід (з 

використанням п’єс з 

яскраво вираженим 

ритмічним малюнком і 

темпом). 

Елементи української 

хореографії (з 

використанням 

мультимедійних засобів). 

*Крок з притопом – під 

музично-ритмічний 

супровід (з використанням 

показом вчителя); 

змінює ритм і темп рухів 

відповідно музично-

ритмічному супроводу 

(наслідуючи чи за показом 

учителя); 

емоційно реагує на 

танцювальні ситуації; 

вміє порівнювати та 

аналізувати рухи інших учнів 

(за допомогою вчителя); 

вміє узгоджувати свої дії в 

парі, в групі (за допомогою чи 

при підказці вчителя). 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*сприймає використане 

наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, фотографії, 

плакати, таблички тощо) 

(за допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний 

словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, 

застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*відповідає (усно, жестово) на 

короткі запитання за темою 

уроку (за допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправи (за 

допомогою вчителя); 

*виконує крок з притопом – 

під музично-ритмічний 

супровід (за допомогою 

вчителя). 

 

Називає використані 

предмети та їх основні 

ознаки (за допомогою чи 

при підказці вчителя); 

сприймає текст (слова) на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток аналітико-

синтетичного типу 

сприймання. 

Розвиток 

пізнавальних 

інтересів. 

Розвиток 

узагальненості 

уявлень. 

Корекція 

зовнішнього прояву 

емоцій. 

Розвиток 

координації рухів. 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток здатності 

до одночасних рухів. 

Розвиток рухової 

пам’яті. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

спритності, 

швидкості). 

Формування та 



п’єс з яскраво вираженим 

ритмічним малюнком і 

темпом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи з використанням 

табличках (за підказки 

вчителя); 

адекватно реагує на 

зауваження та рекомендації 

вчителя (під контролем 

учителя); 

виконує елементи волейболу, 

баскетболу (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

виконує кидання набивного 

м’яча чи медицинболу знизу 

двома руками з місця; 

присідання, повороти з 

набивним м’ячем (за 

допомогою чи за показом 

вчителя); 

адекватно спілкується (питає, 

відповідає тощо) з іншими 

учнями та вчителем в процесі 

виконання вправ (за 

допомогою чи при підказці 

вчителя); 

вміє узгоджувати свої дії з 

діями інших учнів (за 

допомогою чи при підказці 

вчителя). 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправи (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*розрізняє предмети, 

використані на уроці (за 

допомогою вчителя); 

*виконує стрибки навколо 

обруча; елементи футболу (за 

допомогою вчителя). 

 

Відповідає на короткі 

запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи при підказці 

вчителя); 

виконує виверти долонями з 

переплетеними пальцями 

розвиток формул 

рухів. 

Закріплення навички 

узгодження фаз 

дихання з руховими 

актами. 

Розвиток 

регулюючої функції 

мовлення. 

Виховання 

дисциплінованості, 

організованості, 

вміння 

співпрацювати в 

колективі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток слухо-зоро-

вібраційного 

сприймання. 

Розвиток 

пізнавальних 



гімнастичних предметів 

і приладів 

Кидання набивного м’яча 

(медицинболу) знизу 

двома руками з місця.  

Присідання, повороти з 

набивним м’ячем. 

Елементи волейболу 

(верхня пряма подача, 

прийом м'яча знизу двома 

руками). Елементи 

баскетболу (ведення м’яча 

зі зміною напряму, зі 

зміною швидкості). 

*Стрибки навколо обруча. 

*Елементи футболу (удар 

по нерухомому м’ячу 

середньою частиною 

склепіння стопи, зупинка 

м’яча підошвою, зупинка 

м’яча внутрішньою 

стороною стопи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

назовні; торкання нігтьовою 

фалангою великого пальця 

почергово всіх інших (з 

надавлюванням) (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

виконує мудри (за допомогою 

вчителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (при 

підказці чи за нагадуванням 

учителя); 

*виконує відведення та 

приведення пальців на двох 

руках одночасно (з зоровим 

контролем)  (за допомогою  

вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправи (за 

допомогою вчителя). 

 

Сприймає використане 

наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, фотографії, 

плакати, таблички тощо) 

(за вказівкою вчителя) 

називає суттєві ознаки 

зображених тварин і 

предмети, просторові 

характеристики рухових 

дій (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

вміє порівнювати та 

аналізувати свої рухи та рухи 

інших учнів (за допомогою чи 

при підказці вчителя); 

виявляє адекватну емоційну 

реакцію при виконанні 

імітаційних вправ (за 

нагадуванням чи під 

контролем учителя); 

використовує здобуті рухові 

навички (ходьбу, стрибки, 

повзання тощо) для імітації 

гуска, кози (цапа); рухів 

лісоруба, косаря, дій вчителя 

та учня (за допомогою чи 

інтересів.  

Розвиток здатності 

до здійснення 

аналізу виконання 

своїх рухів і рухів 

інших учнів. 

Естетичний 

розвиток. 

Розвиток здатності 

до самовираження. 

Розвиток емоційної 

сфери. 

Розвиток відчуття 

ритму та темпу. 

Розвиток уяви. 

Розвиток уявлень 

про оточуюче 

середовище, власне 

тіло. 

Формування 

позитивного 

психоемоційного 

стану. 

Корекція 

зовнішнього прояву 

емоцій. 

Формування навички 

правильної постави. 

Розвиток 

координації рухів. 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток здатності 

до одночасних рухів. 

Розвиток зорового, 

кінестетичного та 

тактильно-

вібрацйного 

контролю власних 

дій. 



 

 

Кистьова та пальчикова 

гімнастика 

Виверти долонями з 

переплетеними пальцями 

назовні. 

Торкання нігтьовою 

фалангою великого пальця 

почергово всіх інших (з 

надавлюванням).  

Мудра «Землі»; мудра 

«Сходи небесного храму»  

(див. дод. №6). 

*Відведення та 

приведення пальців на 

двох руках одночасно (з 

зоровим контролем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імітаційні вправи 

Імітація гуска, кози (цапа). 

Імітація окремих 

емоційних станів (почуття 

страху, радості, гніву 

тощо). 

Імітація рухів лісоруба, 

косаря, дій вчителя та 

наслідуючи вчителя); 

здійснює імітацію окремих 

емоційних станів (почуття 

страху, радості, гніву тощо) 

(за допомогою учителя); 

*сприймає використане 

наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, фотографії, 

плакати, таблички тощо) 

(за допомогою вчителя); 

*розрізняє зображеня 

знайомих тварин і 

предмети, просторові 

характеристики рухової 

дії (за допомогою 

вчителя); 

*використовує засвоєний 

словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, 

застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*відповідає (усно, жестово) на 

короткі запитання за темою 

уроку (за допомогою вчителя); 

*здійснює імітацію рухів 

змії, дерева під вітром (за 

допомогою учителя). 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

спритності). 

Збагачення 

словника. 

Виховання 

гуманності, поваги 

до інших дітей, 

комунікативних 

навичок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток довільної 

пам’яті. 

Розвиток 

операційно-

організційного 

компонента 

мислення. 

Розвиток об’єму та 

розподілу уваги. 

Розвиток 

позитивного 



учня. 

*Імітація рухів змії, 

дерева під вітром. 

 

 

 

емоційного 

ставлення та 

мотивації до 

навчання. 

Естетичний 

розвиток. 

Розвиток основних 

часових та 

просторових 

уявлень. 

Розвиток 

координації рухів. 

Розвиток 

цілеспрямованих 

рухів рук. 

Розвиток здатності 

до одночасних рухів 

та взаємодії обома 

руками. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

спритності, 

швидкості). 

Розвиток навичок 

діалогічного 

мовлення. 

Виховання 

дисциплінованості, 

навичок спілкування 

та роботи в 

колективі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Розвиток 

концентрації уваги. 

Розвиток 

мисленнєвих 

операцій на основі 

послідовного 

виконання рухових 

дій. 

Розвиток обсягу та 

точності оперативної 

та довготривалої 

пам’яті. 

Формування 

позитивного та 

корекція 

негативного 

психоемоційного 

стану. 

Розвиток дрібної 

моторики рук. 

Розвиток рухових 

якостей (гнучкості, 

спритності, сили, 

швидкості). 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток рухової 

пам’яті. 

Закріплення навички 

правильного 

дихання та 

узгодження фаз 

дихання з 

виконанням вправ. 

Виховання 

старанності, 

наполегливості. 



 

 

 

 

 

Розвиток 

цілеспрямованої 

уваги. 

Розвиток аналітико-

синтетичного типу 

сприймання. 

Розвиток 

мисленнєвих 

операцій (аналіз, 

синтез, класифікація, 

порівняння тощо). 

Розвиток уявлень 

про оточуюче 

середовище, власне 

тіло. 

Розвиток здатності 

до самовираження. 

Розвиток 

пізнавальних 

інтересів. 

Естетичний 

розвиток. 

Розвиток рефлексії 

емоційних станів. 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 

Корекція 

зовнішнього прояву 

емоцій. 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток кінетичної 

та кінестетичної 



пам’яті. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

гнучкості, 

спритності, сили). 

Розвиток вербальних 

і невербальних 

засобів спілкування. 

Виховання 

колективізму, 

доброзичливості. 
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СПОРТИВНО-

ПРИКЛАДНІ ВПРАВИ 

Легка атлетика 

Теоретичні відомості. 

Вплив фізичних вправ на 

розвиток основних 

фізичних якостей. 

Тренувальне значення 

фізичних вправ.  

*Значення 

легкоатлетичних вправ 

для попередження 

порушень постави. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба: в ногу; стройовим 

кроком, у чергуванні з 

стрибками. 

*Ходьба: підлогою за 

мітками. 

Біг: крос (1 км); 

обмеженою площиною (по 

«купинах»); групами. 

*Біг: обмеженою 

 

Учень: 

має уявлення про тренувальне 

значення фізичних вправ; 

вплив фізичних вправ на 

розвиток основних фізичних 

якостей (за підказкою 

вчителя); 

називає основні динамічні та 

просторово-часові ознаки 

рухових дій, основні ознаки 

задіяних при виконанні вправ 

частин тіла та предметів (за 

допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

використовує спортивну 

термінологію (за допомогою 

чи за підказкою вчителя); 

здійснює ходьбу: в ногу; 

стройовим кроком, у 

чергуванні з стрибками 

(наслідуючи чи за показом 

учителя); 

здійснює біг: крос (1 км); 

обмеженою площиною (по 

«купинах»); групами 

(наслідуючи чи за показом 

учителя); 

виконує стрибки: на м'які 

перешкоди (до h=90 см); через 

довгу скакалку, що 

обертається; в висоту з 

 

 

Розвиток 

цілеспрямованості 

та стійкості уваги. 

Розвиток кінетичних 

і кінестетичних 

відчуттів. 

Розвиток обсягу та 

точності оперативної 

та довготривалої 

пам’яті. 

Розвиток 

просторової уяви. 

Розвиток здатності 

до оцінки та 

регуляції 

просторово-часових 

і динамічних 

рухових параметрів. 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 

Розвиток рухових 

якостей: 

витривалості, 

спритності, сили 

(хода); витривалості, 

гнучкості, 

спритності, сили, 

швидкості (біг); 



площиною. 

Стрибки: на м'які 

перешкоди (до h=90 см); 

через довгу скакалку, що 

обертається; в висоту з 

прямого розбігу способом 

«зігнувши ноги»; в упор 

стоячи на колінах 

(«козел») з наступним 

переходом в упор 

присівши та зіскок уперед. 

Елементи волейболу. 

*Стрибки: в висоту з 

прямого розбігу з 

діставанням підвішених 

предметів. 

через коротку скакалку на 

двох ногах з  

переміщенням уперед. 

Метання: кидання 

набивного м’яча (1 кг) чи 

медицинболу із-за голови 

двома  руками з місця. 

Елементи волейболу 

(верхня пряма подача, 

прийом м'яча знизу двома 

руками). Елементи 

баскетболу (ведення 

м’яча:  зі зміною напряму, 

зі зміною швидкості; , 

однією рукою та 

поперемінно 

правою/лівою). 

*Метання: Елементи 

баскетболу  (ведення 

м’яча (стоячи). 

Лазіння:по гімнастичній 

лаві (встановленій під 

кутом до 30°) з переходом 

на гімнастичну стінку 

(різними способами, 

вивченими в попередніх 

класах, напрям – вниз); 

перелізання через предмет 

(h=90 см). 

*Лазіння: по гімнастичній 

прямого розбігу способом 

«зігнувши ноги»; в упор 

стоячи на колінах («козел») з 

наступним переходом в упор 

присівши та зіскок уперед 

(наслідуючи чи за показом 

вчителя); 

виконує елементи баскетболу 

та волейболу (за допомогою 

чи наслідуючи вчителя); 

виконує метання: кидання 

набивного м’яча (1 кг) чи 

медицинболу із-за голови 

двома  руками з місця. 

Елементи волейболу (верхня 

пряма подача, прийом м'яча 

знизу двома руками). 

Елементи баскетболу (ведення 

м’яча:  зі зміною напряму, зі 

зміною швидкості; , однією 

рукою та поперемінно 

правою/лівою) (за допомогою 

чи за показом учителя); 

здійснює лазіння: по 

гімнастичній лаві 

(встановленій під кутом до 

30°) з переходом на 

гімнастичну стінку (різними 

способами, вивченими в 

попередніх класах, напрям – 

вниз); перелізання через 

предмет (h=90 см) (за 

допомогою вчителя); 

виконує повзання: по-

пластунському з підлізанням 

під перешкоди (h=40 - 45 см) 

(за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

адекватно спілкується з 

іншими учнями та вчителем в 

процесі виконання вправ (за 

допомогою чи під контролем 

учителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

підказкою чи під контролем 

витривалості, 

спритності, 

швидкісно-силових 

(стрибки); 

швидкісно-силових 

(метання); 

витривалості, 

гнучкості, 

спритності, сили, 

швидкості (лазіння 

та повзання). 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток 

координації рухів. 

Закріплення навички 

правильної постави. 

Формування та 

розвиток формул 

рухів. 

Закріплення навички 

узгодження фаз 

дихання з руховими 

актами. 

Розвиток здатності 

до виконання вправ 

за інструкцією 

вчителя. 

Розвиток зв’язного 

мовлення. 

Розвиток 

комунікативних 

навичок. 

Виховання навичок 

адекватної 

поведінки, 

дисциплінованості, 

наполегливості. 



лаві в упорі на колінах і 

рачки, захоплюючи 

руками краї лави (вперед). 

Повзання: по-

пластунському з 

підлізанням під 

перешкоди (h=40 - 45 см). 

*Повзання: по 

гімнастичній лаві в упорі, 

стоячи на колінах і кистях. 

 

учителя); 

*має елементарне уявлення 

про значення легкоатлетичних 

вправ для попередження 

порушень постави (за 

допомогою вчителя); 

*виконує ходьбу: підлогою за 

мітками (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*виконує біг: обмеженою 

площиною (по розміченим 

ділянкам доріжки) (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*виконує стрибки: в висоту з 

прямого розбігу з діставанням 

підвішених предметів. 

через коротку скакалку на 

двох ногах з  переміщенням 

уперед (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*виконує метання: елементи 

баскетболу  (ведення м’яча 

(стоячи) (за допомогою 

вчителя); 

*виконує лазіння: по 

гімнастичній лаві в упорі на 

колінах і рачки, захоплюючи 

руками краї лави (вперед) (за 

допомогою вчителя); 

*виконує повзання по 

гімнастичній лаві в упорі, 

стоячи на колінах і кистях (за 

допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

допомогою чи за 

нагадуванням учителя). 
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ЛИЖНА ПІДГОТОВКА 

Теоретичні відомості: 

Гігієнічні основи 

загартування. 

Профілактика 

переохолодження, 

 

Учень: 

має уявлення про гігієнічні 

основи загартування; 

профілактику 

 

 

Розвиток слухо-зоро-

вібраційного 



відмороження. Правила 

поведінки в разі перших 

ознак захворювання. 

Тренувальне значення 

фізичних вправ. 

Основна стійка лижника 

під час спуску з гори. 

Техніка підйому, спуску, 

гальмування на лижах (на 

невеликому схилі). 

Техніка безпечного 

падіння. 

*Особливості пересування 

на твердому, м’якому і 

слизькому ґрунті. 

*Пори року, їх основні 

ознаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикування в колону по 

одному на лижах; 

підйоми: ступаючим 

кроком, ковзним кроком, 

«навівялинкою». Спуск з 

невеликого схилу в 

основній стійці (прямо \ 

навкоси); поворот 

переступанням в русі; 

гальмування «плугом». 

Виконання ігрових 

завдань.  

переохолодження та 

відмороження; правила 

поведінки в разі перших ознак 

захворювання; тренувальне 

значення фізичних вправ; 

основну стійку лижника під 

час спуску з гори; техніку 

підйому, спуску,  гальмування 

на лижах (на невеликому 

схилі); техніку безпечного 

падіння (за підказкою чи під 

контролем учителя); 

вміє підготуватися до уроку 

фізичної культури, що 

проводиться на свіжому 

повітрі в зимовий період (за 

допомогою чи під контролем 

учителя); 

дотримується правил безпеки 

на заняттях з лижної 

підготовки (за підказкою чи 

під контролем учителя); 

називає основні просторово-

часові та динамічні 

характеристики рухів; задіяні 

при виконанні вправ частини 

тіла та предмети, їх основні 

ознаки (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

виконує шикування в колону 

по одному на лижах; підйоми: 

ступаючим кроком, ковзним 

кроком, «навівялинкою»; 

спуск з невеликого схилу в 

основній стійці (прямо \ 

навкоси); поворот 

переступанням в русі; 

гальмування «плугом»  (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

приймає участь в рухливих 

іграх (під контролем учителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

рухом на лижах (наслідуючи 

чи за нагадуванням учителя); 

вміє узгоджувати свої дії з 

сприймання. 

Розвиток наочно-

дійового та наочно-

образного мислення. 

Розвиток здатності 

до оцінки та 

регуляції 

просторово-часових 

і динамічних 

рухових параметрів. 

Естетичний 

розвиток. 

Корекція 

адекватності прояву 

емоцій, розвиток їх 

урегульованості. 

Закріплення навички 

правильної постави. 

Закріплення навички 

правильного 

дихання під час 

проведення лижної 

підготовки. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

спритності, сили, 

швидкості). 

Розвиток здатності 

узгоджувати рухові 

дії. 

Розвиток 

координації рухових 

дій. 

Розвиток здатності 

до одночасних рухів. 

Розвиток зорового, 

кінестетичного та 

тактильно-

вібрацйного 

контролю виконання 

рухової дії. 

Формування та 



Виконання команд:  

«Довший \ коротший 

крок!» 

*Виконання команд: «На 

місці, стій!» 

*Рухливі ігри з санчатами 

тощо. 

 

діями інших учнів (за 

допомогою чи під контролем 

учителя); 

*має елементарне уявлення 

про особливості пересування 

на твердому, м’якому і 

слизькому ґрунті; пори року, 

їх основні ознаки (за 

допомогою учителя); 

*дотримується правил 

безпеки на заняттях з лижної 

підготовки (за допомогою 

вчителя); 

*виконує команди вчителя: 

«На місці, стій!» (за 

допомогою чи за підказки 

вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням фізичних вправ 

(за допомогою вчителя); 

*виконує рухливі ігри з 

санчатами  (за допомогою 

вчителя). 

розвиток формул 

рухів. 

Збагачення 

активного та 

пасивного 

словникового запасу. 

Виховання 

наполегливості, 

дисциплінованості, 

навичок взаємодії та 

колективізму. 

4 6 
Вправи за вибором школи 

Плавання 

Теоретичні відомості. 

Статичне плавання. 

Динамічне плавання. Вода 

та водні процедури – як 

ефективний засіб 

зміцнення здоров’я учнів. 

*Властивості води. 

*Значення плавання для 

здоров’я людини. 

 

 

 

 

 

 

 

Учень: 

має уявлення про статичне 

плавання; динамічне 

плавання; вода та водні 

процедури – як ефективний 

засіб зміцнення здоров’я учнів 

(за підказкою вчителя); 

дотримується правил 

поведінки та безпеки при 

заняттях в басейні (за 

підказкою чи під контролем 

учителя); 

відповідає на короткі 

запитання за темою уроку (за 

підказкою вчителя); 

вміє узгоджувати дихання з 

гребками (наслідуючи чи за 

нагадуванням вчителя); 

виконує вправи загальної 

 

 

Розвиток слухо-зоро-

вібраційного 

сприймання. 

Розвиток 

практичного 

мислення. 

Розвиток здатності 

до оцінки та 

регуляції 

просторово-часових 

і динамічних 

рухових параметрів. 

Естетичний 

розвиток. 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 



 

1. Загальна фізична 

підготовка (на суші: в 

спортивному залі чи поряд 

з басейном): комплекс 

загальнорозвивальних 

вправ, в яких залучені до 

роботи основні м’язові 

групи (наприклад, див. 

дод. №4).  

2. Спеціальна фізична 

підготовка (на суші: в 

спортивному залі чи поряд 

з басейном): імітація рухів 

плавця способом брас 

руками та ногами 

(наприклад, див. дод. №4). 

3. Спеціальна технічна 

підготовка (в воді): 

– вправи для тренування 

правильного дихання під 

час плавання способом 

брас; 

– вправи для тренування 

навички плавання  

способом брас 

(наприклад, пірнання 

крізь обруч; плавання 

способом брас (дистанція 

15 м, без врахування 

часу). 

Рухливі ігри в воді 

(наприклад, «Хто 

швидше?», «Бар’єрне 

плавання»). 

*1. Загальна фізична 

підготовка (на суші: в 

спортивному залі чи поряд 

з басейном). 

*2. Спеціальна фізична 

підготовка (на суші: в 

спортивному залі чи поряд 

з басейном): імітація рухів 

плавця способом брас 

руками та ногами 

фізичної підготовки (на суші: 

в спортивному залі чи поряд з 

басейном; спеціальної 

фізичної підготовки (на суші: 

в спортивному залі чи поряд з 

басейном); спеціальної 

технічної підготовки (в воді) 

(за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

вміє грати в 5 ігор у воді (за 

допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

емоційно реагує на проведення 

заняття з плавання (під 

контролем учителя); 

*має елементарне уявлення 

про властивості води; 

значення плавання для 

здоров’я людини (за 

допомогою вчителя);  

*дотримується правил 

поведінки та безпеки при 

заняттях в басейні (за 

допомогою вчителя); 

*виконує команди та 

розпорядження вчителя (за 

допомогою вчителя); 

*старається узгоджувати свої 

дії з діями інших учнів (за 

допомогою  вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за 

допомогою вчителя); 

*виконує вправи загальної 

фізичної підготовки (на суші: 

в спортивному залі чи поряд з 

басейном; спеціальної 

фізичної підготовки (на суші: 

в спортивному залі чи поряд з 

басейном); спеціальної 

технічної підготовки (в воді) 

(за допомогою вчителя); 

*вміє грати в 2-3 гри в воді (за 

допомогою вчителя). 

Розвиток емоційної 

сфери. 

Профілактика 

порушень та 

корекція функцій 

опорно-рухового 

апарату. 

Закріплення навички 

правильного 

дихання під час 

плавання та 

виконання вправ в 

воді та на суші. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

спритності, сили, 

гнучкості). 

Розвиток здатності 

узгоджувати рухові 

дії. 

Розвиток 

координації рухових 

дій. 

Розвиток здатності 

до одночасних рухів. 

Формування та 

розвиток формул 

рухів. 

Розвиток навичок 

діалогічного 

мовлення. 

Виховання 

дисциплінованості, 

наполегливості, 

акуратності та 

навичок взаємодії. 



(наприклад, див. дод. №4). 

*3. Спеціальна технічна 

підготовка (в воді): 

– вправи для тренування 

правильного дихання під 

час плавання способом 

брас; 

– вправи для тренування 

навички плавання  

способом брас на мілині 

(наприклад, плавання 

довільним способом і 

способом брас на мілині 

(дистанція 2 м, без 

врахування часу). 

*Рухливі ігри в воді 

(наприклад, «Рибка»). 

5 26 
ІГРИ 

Теоретичні відомості. 

Культура спілкування. 

Правила та зміст вибраних 

ігор. 

*Українські народні ігри. 

*Зміст розучених ігор. 

 

 

 

 

Для розвитку уваги, 

мислення: «Чарівний 

свисток», 

«На той берег (2)», 

«Передай волейбольний 

м’яч», «Ну, постривай!», 

«Коробочка», тощо. 

Для розвитку 

координаційних 

здібностей:  

«Чарівний свисток», «На 

той берег (2)», «Передай 

 

Учень: 

має поняття про правила та 

зміст розучених ігор (за 

допомогою вчителя); 

має уявлення про культуру 

спілкування (за підказкою 

вчителя); 

виконує правила поведінки 

при проведенні рухливих ігор 

(за нагадуванням учителя); 

дотримується техніки 

безпеки при проведенні ігор 

(при підказці чи під крнтролем 

учителя ); 

відповідає на поставлені 

запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (при 

підказці вчителя); 

виконує ходьбу, біг, стрибки, 

лазіння та повзання в ігрових 

ситуаціях (за показом 

учителя); 

емоційно реагує на ігрові 

ситуації; 

 

 

Розвиток аналітико-

синтетичного типу 

сприймання. 

Розвиток 

цілеспрямованої та 

довільної уваги. 

Розвиток кінетичних 

і кінестетичних 

відчуттів. 

Естетичний 

розвиток. 

Розвиток фантазії та 

здатності до 

самовираження. 

Розвиток 

просторової уяви. 

Розвиток рефлексії 

емоційних станів. 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 

Розвиток 

адекватності 



волейбольний м’яч», «Ну, 

постривай!», тощо. 

«Коробочка», 

Для розвитку гнучкості: 

«Передай волейбольний 

м’яч» тощо. 

Для розвитку 

швидкості:  

«На той берег (2)», «Ну, 

постривай!» тощо. 

Для розвитку сили: 

 «Чарівний свисток», 

«Хто далі» 

«Вибий м’яч» тощо. 

Для розвитку 

витривалості:  

«Чарівний свисток», «Хто 

далі» тощо. 

Для розвитку дрібної 

моторики:  

«Коробочка»  тощо. 

З елементами ходьби, 

бігу, стрибків: 

«Чарівний свисток»,  

«На той берег (2)», «Ну, 

постривай!» тощо. 

З метанням, киданням, 

ловлею:  

«Хто далі» тощо. 

Для розвитку 

комунікаційних навичок:  

«Хто далі», «Передай 

волейбольний м’яч», «На 

той берег (2)», 

«Коробочка», «Ну, 

постривай!»  тощо. 

вміє грати в 9 рухливих  ігор 

(за підказкою вчителя); 

адекватно спілкується з 

іншими дітьми під час 

проведення гри (за допомогою 

чи під контролем учителя); 

здійснює взаємодію з іншими 

дітьми під час проведення гри 

(за допомогою чи під 

контролем учителя); 

*виконує правила поведінки 

при проведенні ігор (за 

допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний 

словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, 

застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*відповідає (усно, жестово) на 

короткі запитання за темою 

уроку (за допомогою вчителя); 

*виконує ходьбу, біг, стрибки, 

лазіння та повзання в ігрових 

ситуаціях (за допомогою 

вчителя); 

*уміє грати в 5 рухливих  ігор 

(за допомогою учителя). 

емоційних реакцій. 

Розвиток рухових 

якостей 

(витривалості, 

гнучкості, 

спритності, сили, 

швидкості). 

Розвиток 

координації. 

Розвиток 

узгодженості 

рухових дій. 

Розвиток зорового, 

кінестетичного та 

тактильно-

вібрацйного 

контролю виконання 

рухової дії. 

Розвиток рухової 

пам’яті. 

Збагачення та 

конкретизація 

активного та 

пасивного словника. 

Виховання навичок 

взаємодії, 

комунікативних 

навичок, культури 

спілкування. 

 

Орієнтовані навчальні досягнення учнів на кінець року: 

– виявляти інтерес та звичку до занять фізичною культурою (за вказівкою вчителя); 



– мати уявлення про здоровий спосіб життя; профілактику порушень постави; травматизм і його 

запобігання; профілактику переохолодження, відмороження (за підказкою чи за вказівкою вчителя); 

– мати елементарне уявлення про культуру поведінки; культуру спілкування; народні обряди, традиції, 

українські народні ігри (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

– відповідати  на запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

– називати основні ознаки використаного предмета; суттєві ознаки тварин і предметів, 

продемонстровані за допомогою наочних посібників (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

– вести діалог з учителем (за підказкою вчителя); 

– проводити аналіз своїх дій та дій інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); 

– планувати виконання конкретної рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

– виконувати елементи футболу, баскетболу та волейболу (за допомогою чи за показом учителя); 

– виконувати фізичні вправи (за допомогою чи за показом вчителя); 

– виконувати прості поєднання фізичних вправ (під контролем учителя); 

– здійснювати взаємодію з іншими дітьми під час виконання завдань учителя (за допомогою чи під 

контролем учителя). 

– узгоджувати фази дихання з виконанням вправи (під контролем учителя); 

– прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за допомогою чи під контролем учителя). 

 

*Орієнтовані показники сформованості життєвої компетентності: 

– здійснювати підготовку до уроку фізичного виховання (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

– дотримуватись основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці фізичної культури (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

– орієнтуватись в спортивному залі, в роздягальні та на спортивному майданчику (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

– мати елементарне уявлення про здоровий спосіб життя; травматизм і його запобігання; 

профілактику переохолодження, відмороження (за допомогою вчителя); 

– мати елементарне уявлення про зміст розучених рухливих ігор;  українські народні ігри (за 

допомогою вчителя); 

– мати елементарне уявлення про правильну поставу, її значення для здоров’я людини; 

профілактику порушень постави (за допомогою вчителя); 

– мати елементарне уявлення про основні просторові характеристики виконаної рухової дії (за 

допомогою вчителя); 

– мати елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи (за 

допомогою вчителя); 

– сприймати звернене мовлення вчителя (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

– сприймати використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) 

(за допомогою вчителя); 

– виконувати команди та рекомендації учителя (за допомогою вчителя); 

– використовувати засвоєний словник у межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу (за допомогою 

вчителя). 

– відповідати (усно) на короткі запитання за темою уроку (за допомогою вчителя); 



– виконувати задані фізичні вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

– узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

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

 

 

Освітня галузь «Технології» 

«Трудове навчання» 

Метою предмету «Трудове навчання» є: створення додаткової форми освіти 

осіб з особливими освітніми потребами для подальшої соціалізації в суспільстві, 

виховання і розвиток особистості, а також створення умов для розвитку творчого 

потенціалу. Програма складена на основі принципів достатності для навчання праці і 

корекції психофізичного розвитку особистості. 

Підготовка здобувачів освіти до самостійного трудового життя досягається за 

умови розв’язання наступних завдань: 

- формувати трудові навички і уміння осіб з особливими освітніми потребами; 

- коригувати порушення психофізичного розвитку, недоліки трудової 

діяльності, 

- навчити здобувачів освіти навичкам і прийомам традиційної та художньої 

обробки матеріалів різних видів; 

- навчити застосовувати отримані знання і уміння на практиці; 
- виховати працьовитість, ощадливість, акуратність в роботі з матеріалами і 

інструментами; 

- розвинути у здобувачів освіти навички екологічної культури; 
- розвинути у здобувачів освіти самостійність, щоб адаптуватися до соціальних 

умов. 

Квітникарство 

Пояснювальна записка 

Мета професійно-трудового навчання в спеціальних закладах для дітей з розумовою 

відсталстю – підготувати учнів до самостійного виконання після закінчення школи нескладних 

видів робіт на підприємствах, сільському господарстві, формування в них життєвої 

компетентності. 

Програма курсу "Квітникарство" розрахована на підготовку розумово відсталих учнів до праці 

помічником у зеленому, тепличному господарстві. Після навчання в школі за даною програмою 

випускники мають змогу продовжити навчання за даним фахом у професійно-технічних 

училищах (коледжах). 

Процес підготовки молодших спеціалістів до роботи в зелених та тепличних господарствах 

передбачає постійний контакт і спілкування учнів із рослинами, що сприятиме загальному, 

естетичному розвитку школярів та екологічному вихованню, а також розвитку загально- 

трудових умінь. 



У 5 класі передбачено ознайомлення учнів із найпростішими роботами по вирощуванню 

квітково-декоративних рослин на прикладі невимогливих квітково-декоративних культур. 

Передбачено ознайомлення учнів з умовами вирощування і правилами догляду за кімнатними 

рослинами. Вивчаючи цей розділ учні набувають теоретичних знань про декоративні кімнатні 

рослини, знайомляться з правилами і прийомами догляду за ними, вчаться розмножувати 

кімнатні рослини різними способами. Знайомляться з прийомами підживлення рослин, 

строками проведення даної роботи. Уроки рекомендується проводити в теплиці або кабінеті 

кімнатних рослин. Можна планувати екскурсії до ботанічних садів з метою ознайомлення з 

рідкісними рослинами. 

Також передбачено розділ «Флористичні композиції з природного матеріалу», під час якого 

діти виконують різноманітні вироби з природного матеріалу, комбіновані роботи з 

використанням пластичних матеріалів (пластиліну, глини, солоного тіста), паперу 

(гофрованого, обгорткового та ін). 

До програми також включено розділ "Прибирання приміщень теплиці та кабінету 

трудового навчання", в якому передбачено формування побутових умінь та навичок, 

опанування якими є базисом для формування життєвої компетентності та запорукою успішної 

соціалізації на сільськогосподарських підприємствах. При вивченні даного розділу учні 

опановують послідовність прибирання, правила виконання даних робіт. Набуті знання з даного 

розділу стануть у нагоді кожному випускнику спеціальних шкіл у подальшому житті. 

Починаючи з п'ятого класу для роботи в теплиці необхідні різні види ґрунтів (пісок, листяний 

ґрунт, перегній, дерновий ґрунт) тому програмою передбачений в кожному класі розділ 

"Заготовка ґрунту для теплиці та правила його зберігання". 

У ході навчання за даною програмою учні в своїй роботі використовують різний 

сільськогосподарський інвентар. Вчителем обов'язково проводиться інструктаж з техніки 

безпеки. 

Навчальні, виховні та корекційно-розвивальні завдання на уроках вирішуються у процесі 

виконання учнями практичних завдань, на які відводиться не менш як 75% навчального часу, 

решта йде на вивчення теоретичного матеріалу. Зміст теоретичних відомостей має відповідати 

характеру практичних робіт та об’єктів праці з кожної теми. Орієнтовний перелік об’єктів 

праці, передбачений програмою, уточнюється вчителем залежно від місцевих умов та потреб 

школи. Добір об’єктів праці здійснюється з урахуванням змісту програми, вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, доцільності вибору об’єкта. 

Зміст, представлений у навчальній програмі, має нову структуру. Структура навчальної 

програми включає наступні колонки: 1 – порядковий номер розділу, підрозділу, теми; 2 – 

кількість годин, що відводиться для вивчення конкретної теми; 3 – зміст навчального матеріалу, 

який поділений на теми (у кожній темі виділяються підтеми); 4 – навчальні досягнення учнів, 

що охоплюють знання та уміння, які повинні бути сформовані в учнів на основі вивчення 

конкретної теми; 5 – спрямованість корекційно-розвивальної роботи, де окреслюються основні 

напрямки корекційно-розвивальної роботи, яку слід здійснювати на матеріалі теми. Зокрема, 

охоплюються процеси пізнавальної діяльності (сприймання, пам’яті, мислення), мовленнєвої 

діяльності та корекційний розвиток особистості. 

Зміст програми з трудового навчання «Квітникарство» передбачає наступність у розвитку 

набутих учнями у молодших класах знань і вмінь. 

Правильно організоване трудове навчання створює сприятливі умови для професійного 

самовизначення учнів, сприяє розвитку творчості і конструктивного мислення, морально- 

вольових якостей, культури праці. У процесі вивчення теорії і на практиці у них формується 

інтерес до певної професії. Особливу увагу слід звертати на знання і точне дотримання учнями 

правил безпечної праці, виробничої санітарії, особистої гігієни, ознайомлення із заходами 

запобігання травматизму. 



5-й клас 
(140 год., 4 год. на тиждень) 

Перший семестр ( 68 год) 

№п/п К-сть 

год 

 

Зміст навчального 

матеріалу 

 

Навчальні 

досягнення учнів 

 

Спрямованість 

корекційно- 
розвивальної роботи 

1. 2 Вступ  

  Значення рослин у 

житті людини та їх 

охорона. 

Різноманітність 

квіткових рослин 

(розміри, форма, 

середовище 

існування). Квіткові і 

неквіткові рослини. 

Професія квітникаря та 

її значення для 

оточуючих. 

Ознайомлення з 

роботою квітникарів. 

Робочий інвентар. 

Правила роботи і 

поведінки у майстерні, 

теплиці. 

 

Практичні роботи. 

Ознайомлення із 

різноманітністю 

рослин під час 

екскурсії до парку, 

теплиці. 

Ознайомлення із 

обладнанням 
майстерні. 

Виконання правил 

безпечної праці у 
майстерні. 

Учень має 

уявленняпро 

значення рослин у 

житті людини; 

професію 

квітникаря. 

 
 

Характеризує: 

– різноманітність 
квіткових рослин; 

– робочий інвентар. 

 

Дотримується:прав 

ил внутрішнього 

розпорядку та 

безпечної праці в 

майстерні. 

Пізнавальний розвиток: 

аналіз, порівняння 

різноманітних квіткових 

рослин; збагачення 

уявлень про професію 

квітникаря. Мовленнєвий 

розвиток: 

використанняназв квітів 

у розгорнутому 

мовленніучня. 

Вольовий і особистісний 

розвиток: засвоєння й 

виконання вимог щодо 

чистоти і порядку на 

робочому місці, 

виконання правил 

поведінки у майстерні. 

2. 6 Квітково-декоративні рослини  

  Теоретичні відомості. 

Квітково-декоративні 

рослини та їх значення. 

Однорічні і багаторічні 

квітково-декоративні 

рослини. Загальна 

характеристика 

однорічних рослин. 

Календула, 

чорнобривці, айстри - 

однорічні квіткові 

рослини. Особливості 

зовнішньої будови 

квіткових рослин: 

корінь, стебло, листя, 

Учень має уявлення 

про 

квітково-декоративні 

рослини та їх 

значення. 

 

Називає зовнішню 

будову квіткової 

рослини. 

 

Характеризує:значе 

ння кореня, листя, 

стебла, квітки для 

життя рослини. 

Розвиток мовлення: 

використання назв 

квітково-декоративних 

рослин у розгорнутому 

мовленні. 

Пізнавальний розвиток: 

розвиток мислення на 

основі аналізу та 

порівняння будови 

однорічних квіткових 

рослин. 
 

Особистісний розвиток: 

формування 

організованості, 



  квітка. Утворення 

плодів та насіння 

рослини. Значення 

кореня, листя, стебла, 

квітки для життя 

рослини. 
 

Практична робота. 

Ознайомлення із 

квітковими рослинами 

на шкільних клумбах. 

Розпізнавання 

квіткових рослин за 

зовнішнім виглядом. 

Розрізнення частин 

рослини: корінь, 

стебло, листя, квітка, 

коробочка з насінням. 

 
 

Розпізнає: 

календулу, 

чорнобривці, айстри 

серед інших 

квіткових рослин. 

самостійності у 

навчально-практичній 

діяльності. 

3. 8 Збір насіння однорічних квіткових рослин 

  Теоретичні 

відомості.Вигляд 

суцвіть календули, 

чорнобривців, айстр із 

дозріваючим насінням 

і вигляд окремого 

насіння рослин. 

Інвентар та 

пристосування для 

збору та зберігання 

насіння. Правила збору 

насіння. 

Просушування і 

зберігання насіння. 

 

Практичні роботи. 

Підготовка інвентарю 

для збору насіння 

(відра, ножиці, 

відкриті коробки для 

просушування 

насіння). 

Зрізування стиглого 

суцвіття ножицями. 

Закладання насіння у 

коробки для 

просушування. 

Збір гербарію 

квіткових рослин. 

Називає:правила 

збору насіння 

 
 

Характеризує:інвент 

ар та пристосування 

для збору та 

зберігання насіння. 

 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці з ножицями. 

 

Виконує 

операції:збору та 

просушування 

насіння за 

незначною 

допомогою вчителя. 

Сенсорний розвиток: 

порівняння за розміром, 

формою, кольором 

насіння однорічних 

квіткових рослин. 

Розвиток мовлення: 

використання назв 

інвентарю у словесному 

описі дій. 
 

Особистісний розвиток: 

формування діяльності 

на основі дотримання 

вимог організації власної 

праці. 

4. 4 Очищення квітників 

  Теоретичні відомості. 

Необхідність 

очищення квітників. 

Строки проведення 

даної роботи. Способи 

Характеризує: 

способи видалення 

засохлих решток 

рослин. 

 
 

Виховання позитивних 

рис особистості: 

акуратності, 
терпеливості, 



  видалення засохлих 
решток рослин. 

 

Практичні роботи. 

Видалення з коренями 

засохлих однолітніх 

рослин. 

Складання і винос 

видалених решток 

рослин на смітник. 

Видаляє:засохлі 

однолітні рослини з 

квітника. 
 

Виносить: видалені 

рештки рослин на 

смітник. 

ретельності, вміння 

доводити роботу до 

кінця. 

5. 6 Осінні роботи на шкільних квітниках 

  Теоретичні 
відомості.Необхідніс 

ть переносу рослин із 

квітників до теплиці. 

Правила переносу 

хлорофітуму до 

теплиці. Правила 

безпечної роботи з 

лопатою. Правила 

посадки хлорофітуму 

у горщики в теплиці. 

 

Практичні роботи. 

Викопування кущів 

хлорофітуму з 

квітників і перенесення 

у теплицю. 

Заповнювання 

горщиків землею. 

Посадка хлорофітуму у 
горщики. 

Називає:правила 

переносу 

хлорофітуму до 

теплиці. 

 
 

Виконує: 

викопування рослин, 

перенесення їх до 

теплиці, посадку у 

горщики. 

 
Дотримується:прав 

ил безпечної роботи 

з інвентарем. 

Розвиток мовлення: 

використання нових слів 

у словесному описі 

діяльності. 

 
 

Пізнавальний розвиток: 

аналіз, порівняння різних 

видів діяльності на 

шкільних квітниках . 

6. 10 Кімнатні рослини   

  Теоретичні відомості. 

Значення кімнатних 

рослин у житті 

людини. Озеленення 

приміщень. 

Різноманітність 

кімнатних рослин. 

Загальні уявлення про 

потреби кімнатної 

рослини у світлі, теплі, 

повітрі, вологості 

ґрунту. Розміщення 

рослин на підвіконні. 

Правила і прийоми 

поливу кімнатної 

рослини. 

 
 

Практичні роботи. 

Підготовка води 

для поливу та 

полив квітів. 

Характеризує: 

значення кімнатних 

рослин у житті 

людини. 

 

Називає: необхідні 

умови існування 

кімнатної рослини. 

 

Виконує операції: 

поливу та видалення 

пилу з листя 

кімнатних рослин. 

 

Дотримується: 

санітарно-гігієнічних 

вимог у процесі 

догляду за 

кімнатними 

рослинами. 

Розвиток мовлення: 

використання назв 

кімнатних рослин, 

трудових операцій у 

словесному описі 

власної діяльності. 

Пізнавальний розвиток: 

аналіз, порівняння 

кімнатних рослин за 

кольором, розміром, 

формою листя. 

Розвиток саморегуляції: 

виконання завдання за 

зразком і простою 

інструкцією, в певній 

послідовності дій. 



  Видалення пилу з 

листя кімнатних 

рослин за 

допомогою вологої 
ганчірки. 

  

7. 12 Догляд за кімнатними рослинами  

  Теоретичні відомості. 

Умови правильного 

вирощування 

кімнатних рослин. 

Декоративно - листяні 

рослини й умови їх 

вирощування. 

Знайомство з родиною 

бегоній та 

сенполій.Правильне 

розміщення рослин у 

кімнатах. Догляд за 

рослинами (поливання, 

збризкування, 

рихлення землі у 

горщиках). 

Практичні 

роботи.Визначення 

необхідності в поливі 

кімнатних рослин. 

Полив квітів. Рихлення 

ґрунту в горщиках за 

допомогою палички - 
піки. 

Характеризує: 

умови правильного 

вирощування 

кімнатних рослин. 
 

Вміє: доглядати за 

рослинами 

(поливати, 

збризкувати листя, 

рихлити землю у 

горщиках). 

 

Визначає: 

необхідність поливу 

квітів. 

Пізнавальний розвиток: 

збагачення уявлення про 

кімнатні рослини, про 

догляд за ними, розвиток 

уваги. 
 

Розвиток мовлення: на 

основі збагачення 

словника назвами 

кімнатних рослин. 

Особистісний розвиток: 

формування охайності, 

наполегливості тощо. 

8. 12 Практичне повторення 

 

   II семестр (72 год) 

9. 20 Створення композицій із природного матеріалу 

  Об’єкти роботи. 

Зразки різних 

композицій із 

природного 

матеріалу. 

Теоретичні 
відомості.Загальні 

правила складання 

букетів та композицій 

із сухого природного 

матеріалу. Букети та 

композиції у вазах. 

Композиції з 

природного матеріалу 

у рамках. Корзинки з 

сухими рослинами, 

мініатюрні 

композиції на зрізах 

Називає: загальні 

правила складання 

букетів та 

композицій із сухого 

природного 

матеріалу. 
 

Характеризує 

відмінності:між 

композиціями на 

зрізах деревини, 

сухому корінні, 

гілках. 

 
Розпізнає:різні 

природні матеріали. 

 

Дотримується: 
правил безпечної 

Розвиток мовлення 

використання назв 

природного матеріалу, 

композицій у 

розгорнутому мовленні. 

Пізнавальний розвиток: 

аналіз, порівняння різних 

видів сухого природного 

матеріалу, розширення 

знань про створення 

мініатюрних композицій. 

Сенсомоторний 

розвиток: 

розвиток зорово- 

моторної координації, 

дрібної моторики руки у 

процесі створення 

композицій. 



  деревини, на сухому 

корінні, на гілках. 

 

Практичні роботи: 

Створення 

композицій у вазах та 

рамках. Створення 

корзинок із 

засушеними 

рослинами. 

Екскурсії на виставки 

зимового букету. 

роботи з ножицями, 

клеєм. 

 

Організовує:робоче 

місце при роботі з 

природним 

матеріалом. 

 

11. 4 Прибирання приміщення теплиці 

  Теоретичні 
відомості.Правила і 

послідовність 

прибирання 

приміщення теплиці. 

Складання плану 

прибирання 

приміщення. 

Інструменти.Відра, 

швабри, ганчірки для 

видалення пилу, 

ганчірки для миття 

підлоги. 

Практичні роботи. 

Вологе прибирання 

приміщення теплиці. 

Виконання роботи за 

словесною 
інструкцією вчителя. 

Характеризує: 

правила і 

послідовність 

прибирання 

приміщення теплиці. 
 

Дотримується: 

санітарно- 

гігієнічних вимог у 

процесі прибирання 

приміщення теплиці. 

Розвиток мовлення 

використання назв 

інструментів, 

розширення 

словникового запасу, 

комунікативних умінь. 

Виховання позитивних 

рис особистості: 

працелюбності, 

відповідальності за 

якість виконаної роботи, 

наполегливості у 

досягненні мети 

11. 10 Вирощування кімнатних рослин 

  Об’єкти 

роботи.рослини 

родини аспарагусів і 

родини колеусів. 

Теоретичні 

відомості.Рослини в 

інтер'єрі школи. 

Значення 

декоративно - 

листяних кімнатних 

рослин в озелененні 

приміщень. Підбір 

рослин для 

озеленення класів, 

коридорів школи. 

Родина аспарагусів і 

умови їх 

вирощування. Родина 

колеусів, умови 

вирощування і 

правила догляду за 
рослинами. 

Називає: рослини 

родини аспарагусів і 

родини колеусів. 

 
 

Характеризуєумови 

вирощування і 

правила догляду за 

рослинами. 

 

Дотримується: 

правил догляду за 

рослинами. 

 
 

Готує: суміші 

ґрунтів для рослин 

за допомогою 

вчителя. 

Розвиток мовлення 

використання назв 

рослин родини 

аспарагусів і родини 

колеусів. 
 

Пізнавальний розвиток: 

аналіз, порівняння різних 

видів кімнатних рослин, 

збагачення уявлень про 

декоративно-листяні 

рослини. 

Особистісний розвиток 

формування умінь 

виконувати трудове 

завдання за зразком, 

інструкційною картою, за 

планом послідовності 

видів діяльності. 

 



  Температура води 

для поливу кімнатних 

рослин. Необхідність 

відстоювання води 

для поливу кімнатних 

рослин. 

Практичні 

роботи.Вивчення 

умов вирощування 

рослин родини 

аспарагусів і 

колеусів. 

Приготування суміші 

ґрунтів для рослин. 

Висаджування 

укорінених живців у 

горщики та догляд за 

посадженими 
рослинами. 

Висаджує: живці у 

горщики. 

 

12. 8 Підготовка насіння до посіву на розсаду 

  Теоретичні 

відомості. 

Умови, необхідні для 

вирощування розсади 

з насіння. Суміш 

ґрунтів, необхідна для 

вирощування розсади 

квіткових рослин та її 

компоненти. Правила 

приготування суміші 

ґрунтів у 

необхідному 

співвідношенні 

компонентів. 

 

Практичні 

роботи.Приготуванн 

я суміші ґрунтів у 

необхідному 

співвідношенні 

компонентів. 

Заповнення 

приготованою 

сумішшю ящиків для 
розсади. 

Називає:умови, 

необхідні для 

вирощування 

розсади з насіння. 

 
 

Готує: суміші 

ґрунтів у 

необхідному 

співвідношенні 

компонентів за 

допомогою вчителя. 

 

 

Заповнює: сумішшю 

ящики для розсади. 

Розвиток мовлення 

використання назв 

компонентів суміші 

ґрунтів у розгорнутому 

мовленні, розширення 

словникового запасу. 

Пізнавальний розвиток: 

розширення уявлень про 

умови вирощування 

розсади. 

Особистісний розвиток 

формування уважності, 

спостережливості, 

охайності. 

15. 10 Підготовка ґрунту під квітково - декоративні рослини 

  Теоретичні 
відомості. Весняні 

роботи на квітниках. 

Строки проведення 

даних робіт. Правила 

безпечної роботи з 

лопатою. Глибина 

перекопування 
ґрунту. 

Характеризуєвеснян 

і роботи на 

квітниках. 

 

 

Дотримується: 

правил 

Розвиток мовлення 

збагачення словникового 

запасу термінами 

стосовно весняних робіт 

на квітниках. 
 

Особистісний розвиток, 

 



   

Практичні 

роботи. 

Перекопування 

квітників за 

допомогою лопати. 

Розрівнювання ґрунту 

граблями. 

перекопування 

грунту 

розвиток умінь 

виконувати 

трудове 

завдання за 

зразком. 

16. 10 Висівання насіння однорічних рослин ( чорнобривці) у відкритий 
ґрунт 

  Теоретичні 
відомості. Однорічні 

рослини - рослини, що 

ростуть один рік від весни 

до осені. Їх коротка 

характеристика. 

Вигляд насіння 

чорнобривців. Правила 

посіву у відкритий ґрунт. 

Оформлення 

чорнобривцями країв клумб. 

Правила безпечної роботи з 

інструментами. 

 

Практичні роботи. 

Визначення місця 

чорнобривців на клумбах. 

Підготовка рядків для 

посіву насіння рослин. 

Полив підготованих рядків 
із кружки. 

Посів насіння 

чорнобривців у 
підготовані рядки. 

Називає: 2-3 
однорічні рослини. 

 
 

Характеризуєоднорі 
чні рослини. 

 

Дотримується: 

правил безпечної 

роботи з 

інструментами. 

 

Готує: рядки для 

посіву рослин. 

 

Висіває: однорічні 

рослини у грунт. 

Розвиток мовлення 

використання назв 

однорічних рослин 

у розгорнутому 

мовленні. 

 

Пізнавальний 

розвиток: 

збагачення уявлень 

про однорічні 

квіткові рослини. 

 

Особистісний 

розвиток, 

формування вмінь 

самостійно 

виконувати 

практичні завдання. 

17. 10 Практичне 

повторення 

  

   
До кінця навчання у IV класі учні повинні знати: назви 2 -3 однорічних 

декоративно-квіткових рослин, правила збору насіння однорічних рослин, 

умови, необхідні для нормального росту і розвитку кімнатних рослин, 

назви 4 -5 кімнатних рослин. 

Повинні вміти: збирати насіння однорічних рослин, обробляти 

насіння (чорнобривці), вміти поливати і видаляти пил з листя кімнатних 

рослин, висівати насіння декоративно - квіткових рослин (чорнобривці) 
у відкритий ґрунт. 

 

 

 

 



                                               Корекційно-розвиткові заняття 

В навчальний план включено години корекційно-розвиткових занять, 

зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів 

освіти i реалізується через «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток 

мовлення», «Лікувальну фізкультуру», «Ритміку». 

«Соціально-побутове орієнтування» 

Метою предмету «Соціально-побутове орієнтування» є підготовка 

осіб з особливими освітніми потребами до самостійного життя (вирішення 

життєво необхідних побутових завдань, виконання норм і правил культурної 

поведінки в суспільстві, родині, формування спроможності матеріально 

забезпечити себе і свою сім´ю) шляхом надання їм відповідних знань, 

вироблення практичних умінь та навичок життєвої і соціальної 

компетентності. 

При проведенні кожного заняття реалізуються три основні групи 

взаємопов'язаних завдань:  

• Освітні завдання, для реалізації яких необхідно здійснювати 

керівництво пізнавальною діяльністю; стимулювати навчально - пізнавальну 

діяльність здобувачів освіти по оволодінню знаннями й уміннями. 

• Корекційно - розвиваючі завдання припускають цілеспрямований 

розвиток мислення осіб з особливими освітніми потребами (пам'яті, уваги, 

емоційно-вольових якостей, працездатності). 

• Виховні завдання - цілеспрямоване формування позитивних якостей 

особистості, світогляду, моральних переконань та естетичної культури. 

Пояснювальна записка 

 

Метою навчального предмета «Соціально-побутове орієнтування» є 

підготовка дітей з вадами інтелектуального розвитку до самостійного життя 

(вирішення життєво необхідних побутових завдань, виконання норм і правил 

культурної поведінки в суспільстві, родині, формування спроможності матеріально 

забезпечити себе і свою сім´ю)шляхом надання їм відповідних знань, вироблення 

практичних умінь та навичок життєвої і соціальної компетентності. 

Формування навичок соціальної компетентності здійснюється при знайомстві 

учнів з умовами користування транспортом, засобами зв’язку, установами та 

організаціями, оволодінні елементами правової культури, основами трудових 

відносин. Моделювання особистісних компетентностей закладені в формуванні 

здорового способу життя, організації та проведенні змістовного дозвілля. 

Загальнотрудові компетенції формуються при оволодінні навичками догляду за 

одягом, взуттям, житлом, приготування їжі, вирішення побутових проблем. Шляхом 

ознайомлення учнів з правилами спілкування, культурою зовнішнього вигляду, 

оформленням житлових приміщень забезпечуються загальнокультурні компетенції. 

Саме компетентнісний підхід до вивчення предмета 
«Соціально-побутове орієнтування» може забезпечити підготовку школярів до 

свідомого і самостійного вирішення різноманітних життєвих проблем. 

Матеріал програми з соціально-побутового орієнтування для 5-10 класів 

розміщений за принципом ускладнення і збільшення обсягу відомостей, отриманих у 

початковій школі. Програма складається з розділів. У кожному розділі визначено 

зміст занять, а також перелічені основні вимоги до знань і умінь учнів. Вимоги до 

знань і умінь учнів. що мають низькі пізнавальні можливості, позначені зірочкою (*). 

В більшості розділів соціально- побутового орієнтування передбачено виконання 

практичних робіт, проведення екскурсій. 



Основними методами навчання є розповідь, бесіда, практичні вправи, екскурсії. На 

заняттях необхідно використовувати різноманітні наочні засоби та моделювання життєвих 

ситуації. 

Зміст більшості розділів соціально-побутового орієнтування передбачає засвоєння 

навчального матеріалу шляхом виконання практичних робіт. Кожен учень повинен 

оволодіти основними способами догляду за одягом, приготування їжі, навчитися складати 

ділові папери, надавати першу медичну допомогу, прибирати житло тощо. Успішність 

виконання практичних завдань залежить від того, наскільки учні розуміють мету 

діяльності, зміст та засоби одержання результату. Тому, щоб навчити учнів усвідомлено 

виконувати практичне завдання, необхідно формувати у них уміння орієнтуватися в 

трудовій діяльності, планувати її, здійснювати в процесі роботи самоконтроль, 

застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. Значна увага в процесі практичної 

діяльності приділяється додержанню учнями санітарно-гігієнічних норм та правил безпеки 

праці. 

Залежно від завдань уроку і оснащення кабінету можуть використовуватися як 

колективні, так і індивідуальні (виконання учнем всіх операцій під керівництвом вчителя) 

форми оргганізації практичних робіт. 

На етапі закріплення пройденого матеріалу рекомендується проводити моделювання 

реальної ситуації (сюжетно-рольову гру). Відображаючи в грі конкретні життєві ситуації, 

учні використовують засвоєні ними знання і уміння. Проведення екскурсій з соціально- 

побутового орієнтування має бути чітко сплановане, визначені маршрут та транспортні 

засоби.Екскурсія може передувати вивченню нової теми (вступна екскурсія), в процесі 

такої екскурсії учні спостерігають, знайомляться з предметом наступного вивчення. Під час 

поточної екскурсії вивчений матеріал конкретизується та закріплюється. Підсумкова 

екскурсія передбачає завершення роботи над темою. 

Бесіда на заняттях із соціально-побутового орієнтування є одним з основних методів 

навчанння і застосовується у поєднанні із сюжетно-рольовими іграми, практичними 

роботами, записами у зошитах деяких правил, зарисовками, вправами та іншими видами 

робіт. Тривалість бесіди може бути різною, але вона не повинна бути єдиним методом 

навчання, що використовується на занятті. 

На уроках соціально-побутового орієнтування потрібно використовувати знання 

учнів з математики, рідної мови, географії, основ здоров'я, та ін., одержаних ними під час 

вивчення відповідних навчальних предметів. 

Значну увагу на уроках соціально-побутового орієнтування слід приділяти розвиткові 

усного мовлення, практичному застосуванню знань та навичок, набутих на уроках рідної 

мови. Під час вивчення матеріалу з розділу «Працевлаштування», доцільно здійснити 

закріплення навичок складання ділових паперів, з урахуванням різних життєвих ситуацій, 

спираючись на знання і вміння, що одержані учнями на уроках рідної мови. 

Деякий матеріал з соціально-побутового орієнтування учням доцільно записувати у 

спеціальний зошит: короткі відомості, правила, рецепти, корисні поради, робити зарисовки, 

вклейки ( готових невеликих ) текстів, тощо. 

Для закріплення знань і вмінь слід постійно планувати повторення пройденого 

матеріалу з інших розділів, логічно пов’язаного темою, що вивчається. Тобто повторення 

навчального матеріалу за темою, що вивчається, чи раніше пройденого матеріалу повинно 

бути елементом кожного заняття. 

Вивчення кожного розділу соціально-побутового орієнтування завершується 

оцінюванням навчальних досягнень учнів. Воно може здійснюватись у різний спосіб: тести- 

завдання, програмовий контроль, кінцевий результат практичної діяльності, фрагменти 

сюжетно-рольової гри як підсумок комунікативних здібностей учнів, та ін. 

Соціально-побутове орієнтування учнів повинно мати своє логічне продовження в 

системі позакласної роботи. Зв’язок вчителя з вихователем здійснюється також при 

спільному проведенні окремих екскурсій і деяких підсумкових практичних занять, які 



можна об’єднати з позакласними заходами, що дозволить закріпити засвоєне на 

практиці й одночасно перевірити, що і як сприйняли учні на заняттях. 

Практичні та теоретичні заняття з соціально-побутового орієнтування 

необхідно проводити у спеціально обладнаному приміщенні у вигляді блоку, що 

включає три кімнати.Це класна кімната для теоретичних занять: стіл вчителя, 

дошка, технічні засоби навчання, столи для проведення практичних занять. 

Особлива увага приділяється кімнаті, що має кухонне обладнання. Тут 

встановлюються електричні та газові плити, мийниця для миття посуду, шафи для 

зберігання електроприладів, кухонного устаткування, миючих засобів, холодильник, 

робочі столи. Кімната-вітальня, інтер’єр якої має бути зразком смаку і відповідати 

сучасним естетичним вимогам. До устаткування кабінету входить також аптечка з 

необхідними медичними засобами та інвентар для прибирання приміщення, 

збирання сміття, харчових відходів. 

Для ефективного проведення уроків з соціально-побутового орієнтування 

потрібно мати достатню кількість обладнання та матеріалів, що забезпечить 

виконання практичних робіт усіма учнями з урахуванням правил безпеки і 

санітарно-гігієнічних норм. 

Програма з соціально-побутового орієнтування складена з урахуванням 

вікових та психофізичних особливостей розвитку учнів спеціального навчального 

закладу і базується на принципах систематичності, послідовності, логічного 

викладення матеріалу з прогнозованим результатом. 

Розподіл часу на проходження програмового матеріалу і порядок вивчення тем 

наведений орієнтовно. Зміст деяких тем та кількість годин, відведених на них, 

можуть змінюватись залежно від місцевих умов. При тематичному плануванні 

доцільно враховувати період року й потреби школи. При доборі матеріалів з розділу 

«Установи й організації» бажано передбачити ознайомлення дітей не лише з 

об’єктами найближчого оточення, але й з об’єктами, що знаходяться на території, де 

будуть проживати учні після закінчення школи. 

 

«Розвиток зв'язного мовлення» 

Мета занять з «Розвитку зв'язного мовлення»: створення ефективних 

передумов для всебічного розвитку дитини, забезпечення умов, які б 

допомогли успішно сформувати потребу у мовному спілкуванні та практично 

оволодіти мовленням як засобом комунікації, в процесі пізнання 

навколишнього світу. Корекційна робота проводиться у наступних напрямах, 

по-перше, робота над створенням передумов мовленнєвого розвитку, по-друге 

– над розвитком основних функцій мовлення. 

Завдання програми: 

1. Активізація мовленнєвої і пізнавальної діяльності. 
2. Розвиток та корекція пізнавальної сфери дитини. 

3. Формування комунікативної діяльності. 

4. Розвиток та корекція мовлення дитини. 

5. Розвиток загальної та артикуляційної моторики. 

«Лікувальна фізкультура» 

Мета занять з «Лікувальної фізкультури» - це корекція та компенсація вад 

недоліків фізичного розвитку дитини. 

Головними завданнями є: 

- зміцнення здоров'я та корекція недоліків фізичного розвитку; 

- загартовування організму; 



- розширення діапазону функціональних можливостей основним 

фізіологічних систем організму; 

- підвищення основних сил організму та його опірності; 

- оволодіння основними руховими навичками та якостями; 

- виховання морально-вольових якостей та інтересу до регулярних 

самостійних занять фізичною клуьутрою; 

- роз.яснення значення здорового способу життя, принципів гігієни, 

правильного режиму праці та відпочинку, перебування на повітрі, 

раціонального харчування. 

 
 

«Ритміка» 

Головна мета корекційно-розвиткової програми «Ритміка»: розвити інтерес до 

музично-ритмічної діяльності; навчити адекватно сприймати засоби музичної виразності 

(особливо ритм, темп, динаміку), ритмічно рухатися у відповідності із загальним 

характером музики та художніми образами музичного твору. 
Відповідно до мети, програмою передбачені такі завдання: основні, корекційні, 

оздоровчі, освітні й виховні. 

Основні завдання: 

- формування рухових вмінь та навичок; 

- формування пізнавальної активності; 

- розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; 

- розвиток відчуття ритму; 

- розвиток зорового аналізатора, слухового сприймання; 

- удосконалення вмінь виконувати ритмічні образи в процесі сприймання та 
відтворення ритмічних малюнків; 

- розвиток емоційної та словесно-логічної пам'яті, довільної уваги, образної уяви, 
фантазії. 

- сприяння подальшій соціалізації особистості, підвищення її самостійності та 

автономності, становлення моральних орієнтирів у діяльності й поведінці, виховання 

позитивних якостей. 

Корекційні й оздоровчі завдання: 

- корекція правильної постави, ходи, грації, рухів; 

- корекція порушень загальної та дрібної моторики; 

- корекційний розвиток моторних функцій і дихання; 

- корекційний розвиток особистості; 

- сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дитини; 

Освітні: 

- формування пізнавальних умінь (аналізувати, порівнювати, узагальнювати; 
спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал), 

- формування пізнавального інтересу до музичного та хореографічного мистецтва, 
виховання потреби музичних творів і хореографічних вистав та їх інтерпретації; 

- розвиток відчуття ритму та здатності відчувати у музиці, рухах і мові ритмічну 

виразність; 

- формування краси та виразності рухів, емоційності; 

- розвиток фізичних якостей – сили, легкості рухів, спритності тощо; 

- виховання гуманістичних загальнолюдських цінностей; 

- розвиток уміння сприймати музичні образи і можливості ритмічно, виразно 

рухатися, створюючи певний образ; 

- заохочення до активної художньо-естетичної діяльності, стимулювання проявів 

імпровізації; 



- ознайомлення з елементами культури (історичними звичаями, традиціями України 

та народів світу). 

Виховні завдання: 

- виховання основних моральних якостей особистості, працелюбності, 

наполегливості у подоланні перешкод, охайності, вміння працювати самостійно і в 

колективі, вміння дотримуватися правил під час виконання ритмічних рухів, ігор і вправ; 

- виховання колективізму; 

- розвиток культури спілкування; 

- залучення дитини засобами мистецтва до національної та світової культур. 

 

Пояснювальна записка 

 

Враховуючи потреби суспільства на сучасному етапі, досвід окремих спеціальних шкіл для 

розумово відсталих дітей програма розвитку дітей розроблена відповідно до реалізації 

завдань нової освітньої політики держави. 

Заняття з ритміки в 5-10 класах спеціальної загальноосвітньої школи для розумово 

відсталих дітей набувають вагомого виховного та корекційного значення у подоланні 

недоліків психофізичного розвитку та підготовки до соціалізації в суспільстві. 

Навчання дітей з порушеннями інтелекту засобами музично-ритмічної діяльності, є 

корекційно-освітньої програмою, що адаптовано для навчання дітей з порушеннями 

інтелекту з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та індивідуальних 

можливостей. 

При розробці програми з ритміки враховувалися сучасні тенденції навчання, виховання, 

з’ясовано, ключові освітні завдання, розкрито зміст педагогічної роботи та визначено 

орієнтовні результати освітньої роботи з розумово відсталими дітьми. 

Програма враховує специфічні особливості моторно-рухового, емоційного, сенсорного, 

розумового, мовленнєвого, естетичного і соціально-особистісного розвитку дітей з 

інтелектуальною недостатністю, провідні мотиви та потреби дітей, характер провідної 

діяльності, тип та мотиви спілкування, соціальну ситуацію розвитку дітей. 

Викладання ритміки в спеціальному закладі обумовлено необхідністю здійснення корекції 

недоліків психічного і фізичного розвитку дітей з розумовою відсталістю засобами 

музично-ритмічної діяльності. 

Ритміка є складовою частиною музично-естетичного виховання. Заняття з ритміки 

сприяють гармонійному розвитку дітей, їхньому музичному слуху та музичної пам’яті, 

виразності рухів, формуванню правильної постави; ознайомленню дітей з музикою, 

танцями, піснями, навчанню через рух виражати характер музичного твору. 

Головна мета корекційно-розвиткової програми «Ритміка» в школі для дітей з розумовою 

відсталістю: розвити інтерес до музично-ритмічної діяльності; навчити адекватно 

сприймати засоби музичної виразності (особливо ритм, темп, динаміку), ритмічно 

рухатися у відповідності із загальним характером музики та художніми образами 

музичного твору. 

Відповідно до мети, програмою передбачені такі завдання: основні, корекційні, оздоровчі, 

освітні й виховні. 

Основні завдання: 

- формування рухових вмінь та навичок; 

- формування пізнавальної активності; 

- розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості; 

- розвиток відчуття ритму; 

- розвиток зорового аналізатора, слухового сприймання; 

- удосконалення вмінь виконувати ритмічні образи в процесі сприймання та відтворення 

ритмічних малюнків; 

- розвиток емоційної та словесно-логічної пам'яті, довільної уваги, образної уяви, фантазії. 



- сприяння подальшій соціалізації учнів, підвищення їхньої самостійності та 

автономності, становлення моральних орієнтирів у діяльності й поведінці, виховання 

позитивних якостей. 

Корекційні й оздоровчі завдання: 

- корекція правильної постави, ходи, грації, рухів; 

- корекція порушень загальної та дрібної моторики; 

- корекційний розвиток моторних функцій і дихання; 

- корекційний розвиток особистості розумово відсталої дитини . 

- сприяння збереженню і зміцненню здоров'я 

учнів; Освітні: 

- формування пізнавальних умінь (аналізувати, порівнювати, узагальнювати; 

спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал), 

- формування пізнавального інтересу до музичного та хореографічного 

мистецтва, виховання потреби музичних творів і хореографічних вистав та їх 

інтерпретації; 

- розвиток відчуття ритму та здатності відчувати у музиці, рухах і мові 

ритмічну виразність; 

- формування краси та виразності рухів, емоційності; 

- розвиток фізичних якостей – сили, легкості рухів, спритності тощо; 

- виховання гуманістичних загальнолюдських цінностей; 
- розвиток уміння сприймати музичні образи і можливості ритмічно, виразно 

рухатися, створюючи певний образ; 
- заохочення до активної художньо-естетичної діяльності, стимулювання 

проявів імпровізації; 

- ознайомлення з елементами культури (історичними звичаями, традиціями 

України та народів світу). 

Виховні завдання: 

- виховання основних моральних якостей особистості, працелюбності, 

наполегливості у подоланні перешкод, охайності, вміння працювати самостійно і в 

колективі, вміння дотримуватися правил під час виконання ритмічних рухів, ігор і 

вправ; 

- виховання колективізму; 

- розвиток культури спілкування; 

- залучення дитини засобами мистецтва до національної та світової культур. 

Програму побудовано за лінійно-концентричним принципом із дотриманням 

дидактичних вимог доступності, послідовності, доцільності, достатності, системності, 

наступності у навчанні від простого до складного (зокрема, подання нового матеріалу 

базується на вже відомому та в тісному зв’язку з ним). 

Ритмика є складовою частиною музично-естетичного виховання розумово відсталих 

дітей. Викладання ритміки в спеціальному освітньому закладі обумовлено необхідністю 

здійснення корекції недоліків психічного та фізичного розвитку розумово відсталих 

дітей засобами музично-ритмічної діяльності. 

Специфічні засоби впливу на учнів, властиві ритміці, сприяють загальному розвитку 

розумово відсталих учнів, виправленню недоліків їх фізичного розвитку, загальної та 

мовленнєвої моторики, емоційно-вольової сфери, вихованню позитивних якостей 

особистості (дружелюбивості, дисциплінованості, колективізму), естетичному 

вихованню. Змістом роботи на уроках ритміки є музично-ритмічна діяльність дітей. 

Вони вчаться слухати музику, виконувати різноманітні рухи під музику, співати, 

танцювати, грати на найпростіших музичних інструментах. В процесі виконання 

спеціальних вправ під музику (ходьба ланцюжком або в колоні у відповідності з 

заданими напрямками, перешиковування з утворенням кіл, квадратів, «зірочок», 

«каруселей», руху до певної мети і між предметами) здійснюється розвиток уявлення 

учнів про простір і вміння орієнтуватися в ньому. Вправи з предметами розвивають 

спритність, швидкість реакції, точність рухів. 

 



 

ІV. Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено 

завдання, які реалізовує надавач освіти у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання забезпечують формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти. 

 Ключові 
компетентності 

Компоненти 

 Спілкування 

державною мовою 

Уміння: (самостійно a6o за допомогою) ставити 

запитання та розпізнавати проблему; робити висновки на 

основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій 

формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати та перетворювати тексти задач письмово, 

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 

предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати, доводити правильність тверджень, 

поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас. 

Ставлення: розуміння чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 
властивостей, доведення правил, теорем. 
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Математична 

компетентність 

Уміння: (самостійно aбo за допомогою) оперувати 

текстовою та числовою інформацією; встановлювати 

відношення між реальними об’єктами навколишньої 

дійсності (природними, культурними, технічними ); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати та досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об’єктів, процесів i 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’язання математичних задач, 
зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації. 

3 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках i 

технологіях 

Уміння: (самостійно aбo за допомогою) 

розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища та процеси; 

користуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 

універсальної мови наук, техніки та технологій, 

усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних 

технологіях. 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 

які ілюструють функціональні залежності результатів 

впливулюдськоїдіяльностінаприроду. 
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Інформаційно- 

цифрова 

компетентність 

Уміння: (самостійно та за допомогою) структурувати 

дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; 

визначати достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити 

інформацію та оцінювати ii достовірність; доводить 

істинність тверджень. 

Ставлення: осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язання математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів. 
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Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати 

мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи діяльності 

для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати 

своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження a6o визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань i вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння вчитись впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії. 
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Ініціативність i 

підприємливість 

Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; використовувати 

критерії практичності, ефективності з метою вибору 

найкращого рішення; аргументувати та заміщати 

свою позицію, дискутувати; використовувати різні 

стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

усобі; переконаність, що ycпix команди 
— це особистий ycпix; позитивне 

оцінювання  та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі). 
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Соціальна i 

громадянська 

компетентності 

Уміння: (самостійно та за допомогою) висловлювати 

власну думку, слухати i 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 i товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість i поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; повага до 

прав людини. 

Навчальні ресурси: завданнясоціального змісту. 
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Обізнаність i 

самовираження у 

сфері культура 

Уміння: (самостійно та за допомогою) 

висловлювати свою думку, аргументувати та вести 

діалог,національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики спілкування 

та взаємодії; враховувати художньо-естетичну 

складову при створенні продуктів своєї діяльності 

(малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва. 
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Екологічна 

грамотність i 

здорове життя 

Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати та 

оцінювати соціально-економічні події в державі на 

основі різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні та соціальні наслідки рішень. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне, 

бережливе 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. 



Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які 

допомагають формуванню у здобувачів освіти уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях. 

Навчання з наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

- Організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються 

при формуванні духовного, соціального i фізичного середовища навчання; 

- Окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні 

предмета проводяться відповідні трактовки, приклади i методи навчання, 

реалізуються над предметні, між класові та загальношкільні проекти. Роль 

окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна i залежить від цілей 

i змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний 

циклпов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором; 

- роботу в проектах; 

- позакласну навчальну роботу i роботу гуртків. 

 

 

 

Наскрізна лінія  

Коротка характеристика 

 

Екологічна 
безпека й сталий 

розвиток 

Формування   в здобувачів  освіти соціальної 

активності, відповідальності та екологічної свідомості, 

готовності   брати участь у вирішенні питань збереження 

довкілля i розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, ïx 

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 i людини. 

 

Громадянська 

відповідальність 

Сприятиме формуванню відповідального громадянина, 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 i думок. 

Вивчення окремого предмета викликає у здобувачів освіти 

якомога більше позитивних емоцій, а ïï зміст — націлений 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 безпека 
Завданням наскрізноїлінії є становлення здобувачаосвіти як 

свідомого громадянина, здатного вести здоровий спосіб життя 

та формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними пробезпеку 

та охорону здоров’я (текстові завдання пов’язані з середовищем 

дорожнього pyxy, рухом пішоходів транспортних засобів). 



Підприємливість i 
фінансова 

грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 
здатність успішно діяти в технологічному 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. 

 

 

 

 

На основі освітньої програми складено навчальний план відповідно до наказу МОН України 

від 12.06.2018 року № 627 (таблиця №18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Додаток 

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ  

  Директор Піщанської спеціальної                                                                             

                                                                          загальноосвітньої школи-інтернату 

  Вінницької обласної Ради                                                                             

                                                                            ______________ Ацеховська О.В.                                                                                                                                                                        

31.08. 2021 року 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради 

для дітей  з інтелектуальними порушеннями 

з навчанням українською мовою на 2021-2022 н.р. Основна школа (5 клас) 

 

Освітні галузі 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

 на тиждень  

у класі 

5-Б 

Мови і літератури  Українська мова 3 

Українська література  2 

Суспільствознавство Я у світі  1 

Математика Математика 4 

Природознавство  Природознавство 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво  1 

Образотворче мистецтво 1 

Технології Трудове навчання  7 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична культура  Основи здоров’я  1 

Фізична культура  2 

Разом   24 

Корекційно-розвиткові заняття  Соціально-побутове орієнтування 2 

Розвиток  мовлення 1 

Лікувальна фізкультура  (ритміка) 2 

Додаткові години на навчальні 

предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та 

консультації  

Математика  1 

Гранично допустиме 

навантаження  

 25 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                                    Швець Л.М. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року №627, таблиця 18  

 

Директор школи-інтернату                                                                           О.В. Ацеховська            

 

 

 


