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  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ШКОЛИ 

ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

КЗО «Спеціальна школа «ШАНС» ДОР» забезпечує здобуття загальної 

середньої освіти на двох рівнях освіти: початкова освіта – 1-4 класи; базова 

середня освіта – 5-10 класи.  

Зміст початкової освіти визначається Державним стандартом початкової 

освіти. Зміст базової середньої освіти визначається Державним стандартом 

базової середньої освіти. 

В школі здобувають освіту діти з порушеннями інтелектуального 

розвитку віком від 7 років. 

80% учнів – це діти з неповних та соціально незахищених сімей, діти з 

девіантною поведінкою. 

Заклад працює в режимі 5 денного робочого тижня. Відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок 

навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» 

2022/2023 навчальний рік триває з 01.09.2022 р. по 30.06.2023 р. 

Структура навчального року: 

І семестр – 01.09.2022-23.12.2022 

ІІ семестр – 09.01.2023-30.06.2023 

Канікули: 

осінні –24.10.2022-30.10.2022 

зимові –26.12.2022-08.01.2023 

весняні –27.03.2023-02.04.2023 

літні – 01.07.2023 - 31.08.2023 

Організація освітнього процесу в КЗО «Спеціальна школа «ШАНС» ДОР» 

у 2022/2023 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», в рамках нормативно-

правового забезпечення Нової української школи, Положення про спеціальну 

школу, Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту 

загальної середньої освіти, Освітньої програми закладу, Стратегії розвитку 

закладу, Статуту закладу, сучасних досягнень спеціальної педагогіки та 

психології щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку, листа МОН України від 30.06.2022 №1\7322-22 

«Про організацію 2022/2023 навчального року», інших актів, що регулюють 

забезпечення освітнього процесу в спеціальних закладах загальної середньої 

освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Освітня програма закладу є наскрізною, розроблена для декількох рівнів 

освіти (відповідно до рішення педагогічної ради № 1 від 30.08.2021 р.). Вона 

розроблена на основі типових освітніх програм, відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту».  

Освітній процес в закладі проводиться тільки державною мовою. 

Провідним підходом до навчання та виховання учнів закладу, з 

урахуванням концепції Нової української школи, є компетентнісний підхід, 

спрямований на оновлення змісту освіти, заснованого на формуванні 
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необхідних життєвих компетентностей здобувачів освіти. Педагоги закладу 

систематично працюють над розвитком ключових, предметних та життєвих 

компетентностей здобувачів освіти. 

Освітня програма передбачає: 

формування основ соціальної адаптації та життєвої 

компетентностідитини; 

виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через навчальні предмети.  

Вона охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, 

індивідуальні та групові заняття.  

Повноцінність базової загальної середньої освіти забезпечується через 

реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану. 

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів 

освіти. 

Освітня програма визначає: 

- загальний обсяг навчального змісту та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей за двома рівнями (для дітей 

з порушеннями інтелектуальними розвитку легкого та помірного ступенів); 

- пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями; 

- загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів 

навчання (предметно-орієнтовані компетентності);  вказано відповідний зміст 

кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. У пояснювальній 

записці до кожного предмету чи інтегрованого курсу представлено корекційно-

розвивальні завдання та спрямованість навчального предмету, реалізація яких є 

обов’язковою умовою навчання. 

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з 

інтелектуальними порушеннями таких ключових компетентностей: 

володіння державною мовою, що передбачає елементарні уміння та 

навички (в межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати 

свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного 

самовираження; 

можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних 

можливостей), що передбачає використання рідної мови в різних 

комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному 

житті громади; 
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математична компетентність, що передбачає застосування (в межах 

пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і 

суспільному житті людини; 

компетентності у галузі природничих наук, що передбачають 

формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі 

спостерігати та досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 

спостереження та дослідження; 

соціально-трудової компетентності, що передбачає формування 

трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного 

опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної 

життєдіяльності; 

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.  

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: 

спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, 

сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати 

власну поведінку.  

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

освітньої програми використовувються внутрішньопредметні і міжпредметні 

зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу 

умінь у нові ситуації. 

Освітня програма включає обов’язкові години на корекційно-розвиткові 

заняття, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку 

здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку і реалізується 
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через курси: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», 

«Лікувальна фізкультура», «Ритміка». 

Корекційно-розвиткові заняття, курси за вибором, факультативні, 

індивідуальні та групові заняття проводять вчителі-дефектологи, вчителі-

логопеди, вчителі фізичної культури, вчителі музичного мистецтва. 

Предмети та курси за вибором визначені у межах гранично допустимого 

навчального навантаження з урахуванням інтересів і потреб здобувачів освіти, 

а також рівня навчально-методичного забезпечення закладу. 

У 2022-2023 навчальному році навчальні плани для школи початкової та 

базової середньої освіти складено згідно з:  

1-2 класи – наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.09.2022 р.  

№ 836 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 та 3-4 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб із порушеннями 

інтелектуального розвитку та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

наказів Міністерства освіти і науки України»; 

3-4 класи – наказ Міністерства освіти і науки України                                                            

від 19.09.2022 р. № 836 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 та 

3-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб із 

порушеннями інтелектуального розвитку та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України»; 

5 класи – наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2021 р.       

№ 1317 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-10(11) класів 

спеціальних закладів середньої освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами»; 

6-10 класи – наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018     

№ 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами» (зі змінами, накази Міністерства освіти і науки України від 

26.07.2018 № 815, від 20.06.2019 № 808). 

Учні, які навчаються за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) 

та мають порушення інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів, 

розлади спектру аутизму (тяжкого ступеня) навчаються за Типовими освітніми 

програмами затвердженими наказами МОН: 1-4 класи – наказ МОН № 814 від 

26.07.2018 «Про затвердження Типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами» (додаток 16); учні 5-10 класів - наказ МОН № 808 від 

10.06.2019 «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.06.2018 № 627» 

(таблиця 19.1). 

У програмах, за якими навчаються здобувачі освіти, повністю збережений 

принцип корекційної спрямованості навчання; конкретизовані шляхи й засоби 

виправлення недоліків загального, мовного, фізичного розвитку і морального 

виховання дітей з порушенням інтелектуального розвитку у процесі оволодіння 

кожним навчальним предметом, а також трудовими навичками. У зв’язку з 

фрагментарністю засвоєння учнями з порушенням інтелектуального розвитку 

навчального матеріалу педагогами закладу запропонована більш досконала 
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система міжпредметних зв’язків; особлива увага звернена на корекцію 

специфічних порушень чи всієї особистості в цілому. Програмний навчальний 

матеріал, що використовується в закладі, сприяє формуванню в учнів таких рис 

у свідомості, у поведінці, у трудовій діяльності, які допомагають їм стати 

гідними членами суспільства.  

Програми містять матеріал, який допомагає здобувачам освіти досягти 

того рівня загальноосвітніх знань і умінь, трудових навичок, які необхідні їм 

для соціальної адаптації. 

Нормативи наповнюваність класів та поділ класів на групи під час 

вивчення предмету «Трудове навчання» встановлюються відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001 р. №128. 

Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань 

закладу, тому формування навичок здорового способу життя та безпечної 

поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та 

«Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та 

варіативної складових навчального плану закладу. 

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

навчання вчитель-дефектолог визначає самостійно, враховуючи пізнавальні 

здібності та можливості учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення корекційно-

розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних результатів, зазначених у 

програмі. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку здійснюються на суб'єкт-суб'єктних засадах, що 

передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у 

процесі навчання. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу 

кожного учня у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не 

передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному 

обліку з боку адміністративних органів. 

Упродовж навчання в початковій школі учні навчаються способам 

самоконтролю, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, 

своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

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

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

школи) - формувальному та підсумковому (бальному оцінюванню). 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо коригування програми та методів навчання 

відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути 

максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, 

бажання навчатися, переконання у власних можливостях і здібностях. 
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Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

учнів із конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається відповідно до: 

 Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з 

порушеннями інтелектуального розвитку (авт.. Чеботарьова О. В. та інші, 2020) 

 Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з 

порушеннями інтелектуального розвитку (авт.. Чеботарьова О. В. та інші, 2019) 

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, у 

рамках академічної свободи педагогічні працівники закладу здійснюють вибір 

форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети (наказ МОН 

№ 1317  від 07.12.2021 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-10 

(11) класів спеціальних закладів середньої освіти для осіб з особливими 

освітніми потребами»). 

Програмові компетенції для учнів з порушенням інтелектуального 

розвитку помірного ступеня відокремлено під спеціальним позначенням - ⃰. 

Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до пізнавальних 

можливостей здобувача освіти. 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ДЛЯ 1-2 КЛАСІВ 
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  1-2 КЛАСИ 

 

Актуальним питанням сьогодення є розроблення інноваційних стратегій 

навчання школярів із порушеннями інтелектуального розвитку, підготовка їх до 

самостійної життєдіяльності та формування життєвої компетентності для 

успішної подальшої соціальної адаптації. В умовах запровадження концепції 

Нової української школи виникає потреба в зміні освітніх пріоритетів щодо 

корекційного навчання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Важливе місце в освітньому процесі займає корекційно-розвиткова модель 

навчання, яка забезпечує школярів необхідними комплексними знаннями, 

уміннями та навичками. Провідним підходом у концепції Нової української 

школи є компетентнісний підхід, спрямований на оновлення змісту освіти, 

заснованого на формування необхідних життєвих компетентностей. 

Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на 

досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані компетентності 

учнів, як ключові, предметні та життєва. Життєва компетентність, як здатність 

дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі інтегрування у 

соціальне оточення цілісно реалізовувати на практиці знання, досвід і цінності, 

набуті в процесі корекційного навчання, набуває інтегративного значення в 

реалізації оновленого змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами. 

Метою початкової освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 

є особистісне становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 

самостійності, творчості, пізнавальної активності, що забезпечують їхню 

готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання в 

основній ланці школи. 

Освітню програму для учнів 1-2 класів розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного 

стандарту початкової освіти з урахуванням Типової освітньої програми для 1-2 

класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб із порушеннями 

інтелектуального розвитку (розроблена під керівництвом Чеботарьової О. В.), 

сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-

пізнавальних можливостей дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. 

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів 

навчання (предметно-орієнтовані компетентності); вказано відповідний зміст 

кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. У пояснювальній 

записці до кожного предмету чи інтегрованого курсу представлено корекційно-

розвиткові завдання та спрямованість навчального предмету, реалізація яких є 

обов'язковою умовою навчання. 

Програму побудовано із врахуванням таких принципів: 

 дитиноцентрованості і природовідповідності; 

 корекційно-розвиткової спрямованості навчання; 

 узгодження цілей, змісту й очікуваних результатів навчання; 

 науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 
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 наступності і перспективності навчання; 

 взаємозв'язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

 логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

 можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані 

курси; 

 творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

 адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Зміст програми має потенціал для формування у школярів із порушеннями 

інтелектуального розвитку таких ключових компетентностей: 

- володіння державною мовою; що передбачає елементарні уміння та 

навички (у межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати 

свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного 

самовираження; 

- можливість спілкуватися рідною мовою (у 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 (у 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, ощадливого використання та збереження природних ресурсів; 

- інформаїіійно-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 

соціальній адаптації та інтеграції у суспільство; 

- громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти 

(у межах своїх можливостей) у життєвих ситуаціях, ідентифікувати себе як 

громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я 

інших людей, дотримання здорового способу життя; 
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- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 

мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості, 

формування навичок культури поведінки в соціумі; 

- основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про 

грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової 

життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та елементарної 

економічної діяльності. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: 

спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, 

сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати 

власну поведінку. 

Ураховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується 

використовувати внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки, які сприяють 

цілісності результатів початкової освіти та переносу вмінь у нові ситуації. 

Вимоги до дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, котрі 

розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення 

попереднього етапу їхнього розвитку. Предметні компетентності для дітей із 

різним рівнем інтелектуальних порушень мають диференційований характер 

(для дітей з легким та помірним ступенем). Програмові компетенції для дітей із 

помірним ступенем інтелектуального порушення виокремлено під спеціальним 

позначенням. Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до 

пізнавальних можливостей. 

Програму подано за табличною структурою, що складається з кількох 

колонок. Колонка «Предметно-орієнтовані компетентності» ознайомлює 

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

навчання. У колонці «Орієнтовний зміст навчального матеріалу» подано 

оновлений та апробований у закладах освіти для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку зміст навчального матеріалу. Матеріали колонки 

«Життєва компетентність» інформують учителя щодо результатів 

сформованості в учнів пізнавальних та соціально-адаптивних здібностей у 

відповідності до мети та змістового наповнення галузі. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова 

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, розвитку пізнавальної діяльності, виховує ціннісне ставлення 

до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та 

інших людей, збереження здоров'я. 

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

навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи пізнавальні здібності та 

можливості учнів із порушеннями інтелектуального розвитку, конкретні умови 

роботи, забезпечуючи водночас досягнення корекційно-розвиткових завдань та 

орієнтовних очікуваних результатів, зазначених у програмі. 
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Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку здійснюються на суб'єкт-суб'єктних засадах, що 

передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в 

процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для 

здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук 

ефективних шляхів поступу кожного здобувача освіти у навчанні, а визначення 

особистих результатів здобувачів освіти не передбачає порівняння із 

досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку 

адміністративних органів. 

Упродовж навчання в початковій школі учні навчаються способам 

самоконтролю, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, 

своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

Навчальні досягнення учнів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню. 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо коригування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і 

здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою. 

Навчальний план для учнів 1-4 класів  

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

1 2 3 4 Разом 

Мовно-літературна Українська мова та 

літературне читання 

7 7 7 7 28 

Математична Математика 4 4 4 4 16 

Природнича 

Соціальна і здоров' 

язбережу вал ьна 

Громадянська та 

історична 

Я досліджую світ 3 4 4 4 15 

Технологічна 

Інформатична 

Трудове навчання 2 2 2 2 8 

Мистецька Мистецтво * 

(інтегрований курс) 

2 2 2 2 8 

Фізкультурна* Фізична культура 3 3 3 3 12 

Усього: 21 22 22 22 87 
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Корекційно-

розвиткова робота* 

Розвиток мовлення 4 4 4 4 16 

Лікувальна 

фізкультура 

1 1 1 1 4 

Ритміка 1 1 1 1 4 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 8 

Додатковий час на предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

2 2 3  10 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

20 21 22 22 85 

* Години, передбачені для фізичної культури та корекційно-розвиткової 

роботи, не враховуються під час визначення гранично допустимого 

навантаження учнів. 

* Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси 

або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво. 

 

 

1. МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ 

Українська мова та літературне читання  

Пояснювальна записка 

Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні ключової 

комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у 

здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) 

у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво 

важливих завдань. 

Навчальний курс «Українська мова та літературне читання» - важлива 

складова загального змісту початкової освіти дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку, оскільки мова є не тільки окремим навчальним 

предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. 

Метою навчання української мови у початкових класах є забезпечення 

початкового рівня комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і 

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

та відповідних їм умінь, корекція недоліків психофізичного розвитку. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких завдань: 

- створення позитивної мотивації до вивчення української мови; 

- формування елементарних навичок і вмінь з усіх видів мовленнєвої 

діяльності (слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх 

гармонійного розвитку; 

- формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, 

необхідні та достатні для формування мовленнєвих навичок і вмінь; 

- залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; 
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- сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному 

розвитку особистості; 

- формування вміння вчитися. 

У процесі навчання української мови створюються передумови для 

мовленнєвого, інтелектуального розвитку, формування морально-естетичних 

уявлень і понять, збагачення почуттів, виховання потреби у спілкуванні та 

читанні, що є підґрунтям для повноцінної соціалізації дитини з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в 

початкових класах для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 

розв'язуються й корекційно-розвиткові завдання, спрямовані на корекцію 

порушень пізнавальної діяльності (сприймання, уяви, пам'яті, уваги, мовлення 

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

координації рухів та ін. 

Саме тому спеціальним завданням початкового курсу «Українська мова та 

літературне читання» визначено формування та корекція зв'язного мовлення, 

що має відбуватися в тісному зв'язку з розвитком пізнавальної, сенсорної 

діяльності дітей на основі розвитку предметно-дійового, наочно-образного, 

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

цього навчального предмета, з метою посилення його компенсаторно-

корекційних та розвивальних функцій, має комунікативно-практичну 

спрямованість: містить фактичний матеріал, опанування якого має забезпечити 

формування комунікативних умінь, конкретизацію в слові чуттєвого і 

практичного досвіду учнів, розвиток основних пізнавальних процесів на 

предметно-практичній і вербальній основі. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-

літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно та з 

допомогою альтернативних засобів комунікації», «Навчаємось читати», 

«Взаємодіємо письмово», «Навчаємось сприймати медіа». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» спрямована на формування в молодших школярів умінь 

сприймати, розуміти звернене мовлення, усну інформацію та використовувати 

її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в 

діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей. 

Надзвичайно важливо навчити дітей сприймати і правильно розуміти 

фактичний зміст сприйнятого висловлювання (тексту, завдання, пояснення, 

інструкції тощо). При цьому не завжди передбачається виконання учнями 

якогось усного чи письмового завдання. Завданням, наприклад, може бути 

виконання доручення та дотримання інструкції вчителя про його виконання; 

виконання описаної в тексті дії; підбір предметів (малюнків, піктограм) до 

змісту тексту (альтернативні засоби комунікації). 

Головна мета з розвитку усного мовлення (говоріння) - навчати школярів 

взаємодіяти усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації, будувати 

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

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

дорослих і однолітків, використовувати під час спілкування різні засоби: 

природні жести, міміку, інтонацію тощо. Необхідно залучати школярів до 

діалогу, участі в колективних видах роботи, до розуміння змісту прочитаного 

вчителем тексту; залучати їх до спеціально створюваних ситуацій, які 

спонукали б їх висловлюватися, виявляти відповідні емоції. 

Розширення словника дітей доцільно здійснювати на предметно-

практичниій основі у процесі живого спілкування, навчання, ситуація та умови 

якого є вирішальними для добору словесного матеріалу. Робота з лексикою має 

індивідуальний характер і зорієнтована на збагачення словника кожної дитини, 

оскільки, залежно від задатків, інтелектуальних можливостей, рівня підготовки 

дитини лексичний запас на початкових етапах навчання може суттєво 

різнитися. 

Змістова лінія «Навчаємось читати» передбачає формування в учнів 

розуміння прочитаного, а також правильного вимовляння звуків і слів, 

наголошування слів, інтонування різних за метою висловлювання речень, 

дотримання пауз як у середині речень, так і між реченнями та частинами 

тексту. Варто також звернути увагу на добір мовленнєвого матеріалу (зокрема 

формулювання завдань), який повинен відповідати можливостям дітей (знайомі 

слова, прості конструкції, адаптовані тексти тощо). 

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

уроках з української мови цьому виду мовленнєвої діяльності важливо 

приділяти належну увагу. Специфікою роботи з читання на уроках мови є те, 

що увагу дітей слід особливо привертати до правильного вимовляння, значення 

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

допомогою пауз, мелодики та ін. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів вміння виконувати вправи: списування, в тому числі 

вибіркове, нескладних слів, речень, текстів; написання під диктовку (з 

навчальною, а не контрольною метою). 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в 

учнів умінь сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіатекстах 

(світлинах, журналах, презентаціях, відео, аудіо тощо). 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні 

предмети: 

1 клас - інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

2 клас - навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання» або 

інтегрований курс цих навчальних предметів. 
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Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

1 клас Навчання грамоти 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації» 

Формування вербальних та 

невербальних засобів комунікації. 

Розвиток слухового сприймання та 

слухової уваги. 

Розвиток вміння висловлювати свої 

прохання вербально, або жестово-

мімічними засобами, працювати 

відповідно до інструкцій вчителя; 

використовувати жести в 

спілкуванні, під час розв'язання 

задач побутового або навчального 

характеру. 

Розвиток словника, вміння 

використовувати засоби 

альтернативної комунікації. 

Формування усвідомленого 

розуміння запитань, порад, вказівок 

учителя. 

Розрізнення інтонацій, їх 

наслідування. 

Розвиток органів артикуляції. 

Формування мовленнєвого дихання, 

сили голосу. 

Ігрові вправи на звуконаслідування. 

Розрізнення голосних та 

приголосних звуків (без визначення 

поняття). 

Сприймання текстів на слух. 

Ознайомлення зі словами - назвами 

предметів. 

Співвідношення предметів та їх дій з 

опорою на малюнки (хто? що? що 

робить?), на основі голосів та дій 

тварин, птахів та комах. 

Практичне оволодіння діалогічною 

формою мовлення, етикетними 

нормами культури спілкування. 

Учень/учениця за допомогою 

вчителя: 

• сприймає  усне мовлення 

співрозмовника; 

*реагує на усне мовлення 

співрозмовника; 

• повторює за вчителем жести, рухи, 

наслідує міміку; 

• виконує навчальні та ігрові дії 

відповідно  до прослуханої 

інструкції; 

• слухає й розуміє коротке 

монологічне висловлення; 

• намагається контролювати 

правильний артикуляційний уклад 

під час вимовляння звуків; 

• наслідуючи вчителя, промовляє 

слова,  словосполучення  і прості 

речення з різною силою голосу та у 

різному  темпі  (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

* наслідуючи вчителя, намагається 

промовляти слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

• намагається регулювати дихання, 

силу голосу і темп мовлення у 

процесі спілкування; 

• реагує та розрізняє звучання 

голосу різної сили та промовляння у 

різному темпі; 

• слухає та намагається повторювати 

за вчителем окремі звуки, 

звукосполучення, прості за 

структурою слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

• уважно слухає та розуміє зміст 
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невеликого тексту, відповідає на 

запитання за змістом прослуханого 

(показує малюнки до тексту); 

*співвідносить знайомі слова з 

малюнками; 

*з допомогою вчителя підбирає 

малюнки до названих предметів, дій; 

• знаходить предмети за словесним 

описом, вказівками вчителя; 

* користується мовленнєвим 

етикетом в ситуаціях навчального та 

побутового  спілкування (вітання, 

прощання, вибачення, подяка, 

звернення з проханням). 

Змістова лінія «Навчаємось читати» 

Слухання прочитаного педагогом 

тексту, розгляд ілюстрацій. 

Ознайомлення з дитячою книжкою. 

Практичне ознайомлення з мовними 

одиницями. Практичне знайомство із 

словом, як одиницею мовлення: 

виділення слова в ряду інших слів. 

Робота з дитячою книжкою, 

текстами. 

Робота з сюжетними малюнками, 

схемами, піктограмами. 

Розвиток зорового сприймання та 

зорової уваги. Удосконалення 

орієнтування на листі паперу. 

Розвиток мовленнєвого дихання; 

подолання артикуляційних 

труднощів при читанні слів; 

Вивчення букв. 

Формування навичок глобального 

читання. 

Основні правила поводження з 

книжкою. 

Формування позитивного ставлення 

до книжки. 

 

Пропедевтичний період 

Учень/учениця за допомогою 

вчителя: 

• уважно слухає та розуміє зміст 

прочитаного педагогом тексту; 

• слухає, розуміє і виконує навчальні 

та ігрові дії  відповідно до 

прослуханої інструкції, продуктивно 

використовує допомогу; 

• робить спроби читати слова за 

допомогою вчителя, у тому числі 

засобами глобального читання; 

• ознайомлений з правилами 

збереження книжки та гігієни 

читання; 

• виявляє інтерес, позитивне 

ставлення до книжки, називає своїх 

улюблених літературних героїв; 

*намагається показати названі 

вчителем букви;  

* намагається зосередити увагу на 

змісті тексту, прочитаного 

педагогом. 

Добукварний період 

• за допомогою розрізняє сприйняті 

на слух слова, виокремлює в ряду 

інших слів (з допомогою сигнальних 

карток, або оплесків); 

• намагається дати відповіді на 

запитання за змістом прослуханого 
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{про кого? про що йшлося?; 

використовує альтернативні засоби 

комунікації, малюнки, піктограми 

для відповіді на запитання); 

*намагається дати відповіді на 

запитання за змістом прослуханого 

тексту, використовуючи 

альтернативні засоби комунікації, 

малюнки, піктограми; 

• за допомогою вчителя намагається 

викладати малюнки послідовності 

подій у тексті (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку). 

Букварний період 

• співвідносить графічний образ 

букви з її звучанням; 

• сприймає форму букви, її 

розташування; 

• за допомогою вчителя робить 

спроби злиття звуків у склади й 

читання простих складових 

структур; 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 

Постава учня під час письма. 

Правила тримання у руці ручки 

(олівця, фломастера). 

Виконання вправ для кисті та 

пальців рук. 

Формування базових графічних 

навичок. 

Обведення трафаретів за вкладкою 

чи контуром. 

Штрихування трафаретів 

паралельними лініями у заданому 

напрямі. 

Штрихування хвилястими, 

круговими, фігурними лініями, 

півовалами, петлями. 

Формування і розвиток навичок 

письма. Зображення ліній, схожих на 

елементи букв. 

Обведення графічного образу букви. 

Орієнтування на площині аркуша 

паперу, зошита, альбому, поверхні 

Пропедевтичний період 

Учень/учениця за допомогою 

вчителя: 

• орієнтується на площині аркуша 

паперу, поверхні стола, класної 

дошки (при необхідності - з 

допомогою вчителя): розрізняє верх, 

низ, ліву і праву сторони; 

• розуміє призначення ліній сітки і 

полів у зошиті; 

• під контролем учителя 

дотримується правильної постави 

під час письма; 

• вміє правильно тримати ручку 

(олівець, фломастер); 

* намагається правильно тримати 

ручку. 

Добукварний період 

• розуміє завдання, виконує роботу 

за зразком, продуктивно 

використовує допомогу; 
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стола, класної дошки. 

; 

• обводить трафарети за вкладкою 

та контуром; 

• розрізняє напрями штрихування, 

дотримується їх під контролем 

учителя; 

• за пунктирними лініями обводить 

графічний образ букви; 

- за зразком намагається писати 

основні елементи букв ( гачки, прямі 

та похилі лінії і т.п.); 

*за зразком намагається з'єднати 

лінією запропоновані елементи: 

лінії, зірочки, тематичні малюнки. 

Букварний період 

- за зразком та пунктиром 

записує елементи букв; 

• ознайомлений з правилами 

з'єднання букв на письмі; 

• визначає голосні (співає) та 

приголосні звуки. 

*за пунктиром намагається обвести 

елементи букв. 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Ознайомлення з різними джерелами 

та видами інформації. 

Робота з медіапродукцією. 

Учень/учениця за допомогою 

вчителя: 

• бере участь в обговоренні змісту 

іформи медіапродуктів; 

*сприймає прості медіа продукти 

(світлини, дитячі журнали тощо). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця намагається: 

- уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, 

інструкції тощо); 

- сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих 

можливостей учня); 

- повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток 

мовленнєвого дихання, сили голосу; 

- правильно вимовляти звуки (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- розрізняти голосні та приголосні звуки; 

- співвідносити графічний образ букви з її звучанням; 

- сприймати форму букви, її розташування; 
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- за допомогою вчителя складати й читати прості складові структури; 

- під контролем учителя дотримується правильної постави під час 

письма; 

- правильно тримати ручку (олівець) під контролем учителя; 

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

спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук; 

- малювати (штрихувати) олівцем з допомогою вчителя; 

- за зразком обводити графічний образ букви; 

- сприймати медіапродукти. 

 

2 клас  

Українська мова 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації» 

Формування вербальних та 

невербальних засобів комунікації. 

Розвиток слухового сприймання та 

слухової уваги. 

Розвиток вміння висловлювати свої 

прохання вербально або жестово-

мімічними засобами, працювати 

відповідно до інструкцій вчителя; 

використовувати жести в спілкуванні, 

під час розв'язання задач побутового 

або навчального характеру. 

Розвиток словника, вміння 

використовувати засоби 

альтернативної комунікації. 

Формування усвідомленого розуміння 

запитань, порад, вказівок вчителя. 

Розрізнення інтонацій, їх 

наслідування. 

Розвиток органів артикуляції. 

Формування мовленнєвого дихання, 

сили голосу. 

Ігрові вправи на звуконаслідування. 

Розрізнення голосних та приголосних 

звуків (без визначення поняття). 

Формування умінь здійснювати 

звукобуквений аналіз слів. 

Сприймання текстів на слух. 

Ознайомлення зі словами - назвами 

Учень/учениця  з допомогою 

вчителя: 

• сприймає усне мовлення 

співрозмовника; 

• наслідуючи вчителя, промовляє 

слова, словосполучення і прості 

речення з різною силою голосу та у 

різному темпі (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

* наслідуючи вчителя, намагається 

промовляти слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

• намагається регулювати дихання, 

силу голосу і темп мовлення у 

процесі спілкування; 

• реагує та розрізняє звучання 

голосу різної сили та промовляння у 

різному темпі; 

• слухає та намагається повторювати 

за вчителем окремі звуки, 

звукосполучення, прості за 

структурою слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

• з допомогою вчителя намагається 

здійснювати звукобуквений аналіз 
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предметів, словами, що означають дії. 

Співвідношення предметів та їх дій з 

опорою на малюнки (хто? що? що 

робить?), на основі малюнків. 

Відтворення основного змісту усного 

повідомлення на основі почутого. 

Практичне оволодіння діалогічною 

формою мовлення. 

Ознайомлення з етикетними нормами 

культури спілкування. 

Зреагує на усне мовлення 

співрозмовника; 

*повторює за вчителем жести, рухи, 

наслідує міміку; 

• виконує навчальні та ігрові дії 

відповідно до прослуханої інструкції; 

• слухає й розуміє коротке 

монологічне висловлення; 

• намагається контролювати 

правильний артикуляційний уклад під 

час вимовляння звуків; 

слова; 

• уважно слухає та розуміє зміст 

невеликого тексту, відповідає на 

запитання за змістом прослуханого 

(показує малюнки до тексту);  

• співвідносить знайомі слова з 

малюнками; 

*з допомогою вчителя добирає 

малюнки до названих предметів, дій; 

знаходить предмети за словесним 

описом, вказівками вчителя; 

• користується мовленнєвим 

етикетом в ситуаціях навчального та 

побутового спілкування (вітання, 

прощання, вибачення, подяка, 

звернення з проханням). 

Змістова лінія «Навчаємось читати» 

Слухання прочитаного педагогом 

тексту, розгляд ілюстрацій. 

Практичне ознайомлення з мовними 

одиницями. Практичне знайомство із 

словом як одиницею мовлення: 

виділення слова з ряду інших слів. 

Робота з дитячою книжкою, текстами. 

Робота з сюжетними малюнками, 

схемами, піктограмами. 

Робота з малюнками на визначення 

послідовності подій у тексті. 

Розвиток мовленнєвого дихання; 

подолання артикуляційних труднощів 

при читанні слів. 

Розвиток зорового сприймання та 

зорової уваги. Удосконалення 

орієнтування на аркуші паперу. 

Місце звука в слові. Визначення 

наявності певного звука в даному 

слові. 

Розпізнавання складів у слові, за 

певними візуальними 

характеристиками. Поділ слів на 

Учень/учениця з допомогою 

вчителя: 

• намагається уважно слухати та 

зрозуміти зміст прочитаного 

педагогом тексту; 

• слухає, розуміє і виконує навчальні 

та ігрові дії відповідно до 

прослуханоїінструкції, продуктивно 

використовує допомогу; 

* намагається зосередити увагу на 

змісті тексту, прочитаного 

педагогом; 

• з допомогою розрізняє сприйняті на 

слух слова, виокремлює в ряду інших 

слів (з допомогою сигнальних 

карток, або оплесків); 

• намагається дати відповіді на 

запитання за змістом прослуханого 

{про кого? про що йшлося?) 

(використовує альтернативні засоби 

комунікації, малюнки, піктограми 

для відповіді на запитання); 

*намагається дати відповіді на 
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склади. 

Робота з розрізної азбукою. 

Складання з розрізної азбуки і 

читання слів із двох засвоєних 

складових структур (ло-ша, пал-ка). 

Проговорювання, розуміння 

лексичного значення слів та їх 

застосування. 

Читання по складах слів, речень (з 

двох слів). 

Практичне знайомство з реченням. 

Формування умінь глобального 

читання. 

Основні правила поводження з 

книжкою. 

Формування позитивного ставлення 

до книжки. 

запитання за змістом прослуханого 

тексту, використовуючи 

альтернативні засоби комунікації, 

малюнки, піктограми; 

• з допомогою вчителя намагається 

викладати малюнки відповідно до 

послідовності подій у тексті 

(відповідно до можливостей 

мовленнєвого розвитку); 

• з допомогою вчителя переказує 

просту казку за ілюстраціями та 

запитаннями; 

• з допомогою вчителя відповідає на 

запитання «що це?», «хто це?», «що 

робить?» щодо змісту предметних і 

сюжетних малюнків; (*повторює за 

вчителем); 

•співвідносить знайомі слова і 

реальні предмети (об'єкти); 

•знаходить предмети за словесним 

описом, вказівками вчителя; (*разом 

з учителем); 

•з допомогою вчителя підбирає 

малюнки до названих предметів, 

ініційованих дій; (*разом з 

учителем); 

•з допомогою вчителя орієнтується 

на сторінці букваря; 

• зливає звуки у склади; 

•з допомогою та за завданням 

учителя визначає місце звука у слові 

(на початку або в кінці слова);  

•з допомогою вчителя виділяє на слух 

голосний звук (на початку слова); 

•розпізнає склади в прочитаних 

словах (з допомогою вчителя);  

•з допомогою вчителя пояснює 

значення слів (з опорою на малюнок 

тощо); 

• працює з розрізною азбукою; 

• читає по складах слова, робить 

спроби читати прості речення за 

допомогою вчителя, в тому числі 

засобами глобального читання; 

• ознайомлений з правилами 
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збереження книжки та гігієни 

читання; 

• виявляє інтерес, позитивне 

ставлення до книжки, називає своїх 

улюблених літературних героїв; 

*добирає малюнки до прочитаних 

слів (з допомогою вчителя);  

*називає показані вчителем букви;  

*намагається читати склади, слова;  

*виявляє позитивне ставлення до 

книжки. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 

Постава учня під час письма. Правила 

тримання у руці ручки (олівця, 

фломастера). 

Обведення графічного образу букви. 

Позначення звуків буквами. Букви 

голосні та приголосні. їх написання та 

розрізнення. Складова структура 

слова. Слово. Місце звука (букви) у 

слові. Списування слів. 

Учень/учениця з допомогою 

вчителя: 

• дотримується правильної постави 

під час письма; 

• вміє правильно тримати ручку 

(олівець, фломастер); 

• знає вивчені букви, розрізняє їх 

при читанні; 

• визначає і промовляє голосні та 

приголосні звуки; 

•розрізняє  голосні та приголосні 

букви, називає їх; 

• повторює за вчителем букви, що 

позначають голосні та приголосні 

звуки залежно від мовленнєвих 

можливостей; 

• за зразком пише букви, склади; 

•списує по складах з 

проговорюванням прочитані та 

проаналізовані двоскладові слова з 

вивченими буквами; 

•з допомогою вчителя визначає місце 

звука (букви) в слові (на початку, в 

кінці слова); 

*за зразком та допомогою вчителя 

намагається списувати склади, 

короткі слова. 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Ознайомлення  з різними джерелами 

та видами інформації. Робота з 

медіапродукцією. 

Учень/учениця  з допомогою 

вчителя: 

• бере участь в обговоренні змісту і 

форми медіапродуктів; •висловлює 
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почуття з приводу пpocлyxaниx, 

пepeглянyтиx простих медіатекстів 

(світлини, мультфільми, комп'ютерні 

ігри, реклама тощо); 

* сприймає прості медіапродукти 

(світлини, дитячі журнали тощо). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця намагається: 

- уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, 

інструкції тощо); 

* сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (відповідно до мовленнєвих 

можливостей учня); 

- повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток 

мовленнєвого дихання, сили голосу; 

- з допомогою вчителя переказувати просту казку за ілюстраціями та 

запитаннями; 

* сприймати елементи букви та її цілісний графічний образ; 

- з допомогою вчителя намагається складати й читати прості складові 

структури; 

- під контролем учителя дотримуватися правильної постави під час 

письма; 

- користуватися мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та 

побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з 

проханням); 

- сприймати медіапродукти. 

 

 

2. Літературне читання 

Метою даного курсу є розвиток дитячої особистості засобами читацької 

діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є 

базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей. У процесі 

літературного читання в учнів формуються ключові компетентності: уміння 

вчитися, загальнокультурна, комунікативна, інформаційна. 

Читання є одним з найважливіших способів засвоєння людиною нових 

знань. При цьому, як один з видів мовлення, читання є складною аналітико-

синтетичною діяльністю. Велике значення для успішного оволодіння читанням 

і письмом має розвиток усної сторони мовлення. 

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим 

результатом взаємодії знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та 

ціннісних ставлень учнів, що набуваються у процесі реалізації усіх змістових 

ліній предмета «Літературне читання». 

Навчання читання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 

передбачає формування у них комунікативно-мовленнєвих умінь, володіння 
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якими в подальшому допоможе їм максимально реалізуватися в самостійному 

житті. 

Програма побудована з урахуванням дидактичних принципів доступності, 

послідовності, доцільності, достатності, системності, наступності у навчанні від 

простого до складного, зокрема подача нового матеріалу базується на вже 

відомому та в тісному зв'язку з ним. 

Змістовий матеріал з читання пропонується, зважаючи на: відповідність 

інтелектуальних особливостей учнів, послідовне засвоєння (практичним 

шляхом) літературознавчих понять, системне розміщення матеріалу, чим 

забезпечується адекватність його сприймання, розуміння з подальшим 

усвідомленням для використання в особистій навчальній діяльності. 

Для досягнення мети виконуються такі завдання: 

 формування в учнів навичок читання та слухання; 

 ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; - 

формування у дітей соціальних, морально-етичних, естетичних цінностей 

через зміст і художні образи літературних творів; 

 формування у школярів початкових умінь сприймати, розуміти, 

аналізувати літературні тексти різних видів з використанням 

літературознавчих понять, визначених програмою; 

 розвиток мовлення учнів шляхом формування умінь створювати власні 

висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 

 формування у школярів вміння працювати з різними типами і видами 

дитячих книжок; 

Специфікою роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку є 

те, що їх увагу слід особливо привертати до правильного вимовляння, значення 

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

допомогою пауз, мелодики та ін. 

На уроках літературного читання значно підвищується рівень загального 

розвитку учнів із порушеннями інтелектуального розвитку, розширюються їхні 

уявлення про навколишній світ. Відбувається знайомство з новими словами, 

значення яких пояснюються і закріплюються в процесі неодноразового 

вживання. У процесі навчання розширюються і уточнюються значення вже 

відомих учням слів, відбувається активізація наявних мовленнєвих навичок. 

Типовою освітньою програмою передбачено читання коротких, сюжетно 

завершених текстів з подальшим переказом за запитаннями вчителя, за серією 

послідовно підібраних сюжетних малюнків. Робота із співвіднесення змісту 

тексту та ілюстрації. Знаходження в тексті слів із заданим звуком, відповідних 

ілюстрацій. Закріплення навичок правильного читання з дотриманням пауз у 

кінці речення. 

Уміння і навички, індивідуальний досвід читацької діяльності - складники 

читацької компетентності, які формуються на уроках літературного читання, 

мають не лише предметний, а й загальнонавчальний характер, є засобом 

вивчення практично всіх навчальних предметів, забезпечують їх подальше 

засвоєння у наступних ланках спеціальної школи. 
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Формування читацької діяльності здійснюється в міру вивчення складових 

структур. Велика увага приділяється читанню за підручником, використанню 

ілюстративного матеріалу для поліпшення розуміння читаного. 

Коло читання охоплює доступні цій віковій групі учнів художні твори 

різних жанрів. Тематика творів сприяє розширенню світогляду дітей, 

поповненню їхніх знань, засвоєнню найважливіших загальнолюдських 

цінностей, вихованню найкращих почуттів: любові до рідної землі, мови, 

природи, шанобливого ставлення до батьків, людей старшого покоління, 

національних традицій свого народу та культури інших народів. 

Формування читацької компетентності учнів здійснюється з 

використанням міжпредметних зв'язків. 

Основою структурування програми є змістові лінії з читання: 

«Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації», 

«Формування й розвиток навички читання», «Коло читання», «Основи 

літературознавчої пропедевтики». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації» спрямована на формування у молодших школярів умінь 

сприймати та розуміти усну інформацію та використовувати її у різних 

комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і 

монологічній формах, а також за допомогою альтернативних засобів 

комунікації. 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» передбачає 

формування в учнів навички читання, умінь висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, усвідомлено сприймати художній текст, застосовувати набуті 

навички та інформацію в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, 

практичному досвіді. 

Змістова лінія «Коло читання» охоплює твори різних жанрів для дітей 

цього віку з кращих надбань української і зарубіжної літератури. 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» передбачає 

ознайомлення школярів (на початковому рівні, практично) з окремими 

літературознавчими поняттями, необхідними їм під час аналізу та інтерпретації 

твору. 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в 

учнів умінь сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіа текстах 

(світлини, журнали, презентації тощо). 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації» 

Формування вербальних та 

невербальних засобів комунікації. 

Розвиток слухового сприймання та 

слухової уваги. 

Розвиток вміння висловлювати свої 

Учень/учениця з допомогою 

вчителя: 

- сприймає усне мовлення 

співрозмовника; 

*реагує на усне мовлення 
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прохання вербально, або жестово-

мімічними засобами, працювати 

відповідно до інструкцій вчителя; 

використовувати жести в спілкуванні, 

під час розв'язання задач побутового 

або навчального характеру. 

Розвиток словника, вміння 

використовувати засоби 

альтернативної комунікації; 

Формування усвідомленого розуміння 

запитань, вказівок вчителя. 

Розрізнення інтонацій, їх 

наслідування. 

Розвиток органів артикуляції. 

Формування мовленнєвого дихання, 

сили голосу. Ігрові вправи на 

звуконаслідування. 

Сприймання текстів на слух. 

Відтворення основного змісту усного 

повідомлення на основі почутого. 

Практичне оволодіння діалогічною 

формою мовлення. 

Формування норм культури 

спілкування. 

співрозмовника; 

*повторює за вчителем жести, рухи, 

наслідує міміку; 

- виконує навчальні та ігрові дії 

відповідно  до прослуханої інструкції; 

- слухає  й  розуміє коротке 

монологічне висловлення; 

- намагається контролювати 

правильний артикуляційний уклад під 

час вимовляння звуків; 

- наслідуючи вчителя, промовляє 

слова, словосполучення і прості 

речення з різною силою голосу  та   у  

різному темпі (відповідно   до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

* наслідуючи вчителя, намагається 

промовляти слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

- намагається регулювати дихання,   

силу голосу і темп мовлення у 

процесі спілкування; 

- реагує та розрізняє звучання 

голосу різної сили та промовляння у 

різному темпі; 

- слухає та намагається 

повторювати за вчителем окремі 

звуки, звукосполучення, прості за 

структурою слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

-уважно слухає та розуміє зміст 

невеликого тексту, відповідає на 

запитання за змістом прослуханого 

(показує малюнки до тексту); 

- співвідносить знайомі слова з 

малюнками; 

*з допомогою вчителя добирає 

малюнки до названих предметів, дій; 

- знаходить  предмети за словесним  

описом, вказівками вчителя; 

користується мовленнєвим етикетом 

в ситуаціях навчального та 

побутового  спілкування (вітання, 
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прощання,  вибачення, подяка, 

звернення з проханням). 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» 

Слухання прочитаного педагогом 

тексту, розгляд ілюстрацій. 

Практичне ознайомлення з мовними 

одиницями (слово, словосполучення, 

речення без назви терміну). 

Практичне знайомство із словом як 

одиницею мовлення: виділення слова 

з ряду інших слів. 

Формування і розвиток навички 

читання. 

Розвиток навички злиття букв у 

склади. 

Читання по складах з поступовим 

переходом на читання двох-

трьохскладових слів з простими 

складовими структурами. 

Розвиток мовленнєвого дихання; 

подолання артикуляційних труднощів 

при читанні слів. 

Розвиток зорового сприймання та 

зорової уваги. Удосконалення 

орієнтування на сторінці книжки. 

Розпізнавання складів у слові, за 

певними візуальними 

характеристиками. 

Читання по складах слів, речень 

простих за змістом і структурою (з 

двох - трьох слів). 

Формування уміння глобального 

читання. 

Учень/учениця   з допомогою 

вчителя: 

- намагається уважно слухати та  

зрозуміти зміст прочитаного 

педагогом тексту; 

- слухає, розуміє і виконує навчальні 

та ігрові дії відповідно до 

прослуханої інструкції, продуктивно 

використовує допомогу; 

може виокремити задане слово з ряду 

слів на слух; 

- * намагається зосередити увагу на 

змісті тексту, прочитаного педагогом. 

- читає слова по складах, робить 

спроби читати прості речення за 

допомогою вчителя, в тому числі 

засобами глобального читання; 

* знає оптичний образ букви, 

намагається зливати у склади; 

- з допомогою вчителя переказує 

просту казку за ілюстраціями та 

запитаннями; 

- з допомогою вчителя орієнтується 

на сторінці букваря; 

- називає показані вчителем букви; 

- намагається зливати букви у 

склади; 

*добирає малюнки до прочитаних 

слів (з допомогою вчителя); 

- наприкінці навчального року 

читає вголос цілими словами 

двоскладові слова, по складах слова 

(поскладове читання важких слів), 

речення прості за змістом і 

структурою (з двох - трьох слів); 

- володіє початковими уміннями 

читати мовчки; 

* знає букви, може зливати у склади 

(з допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Коло читання» 

(Перелік авторів, які визначені в колі читання, має рекомендаційний 

характер і може бути змінений учителем з урахуванням читацьких 
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інтересів та можливостей учнів) 

Усна народна творчість: загадки, 

скоромовки, чистомовки, лічилки, 

співаночки, казки про тварин, 

прислів'я. 

Скоромовки: Олена Пчілка, Грицько 

Бойко, Оксана Кротюк, Любов 

Відута. 

Загадки: Леонід Глібов, Тамара 

Коломієць, Ігор Січовик, Дмитро 

Кузьменко. 

Вірші: Надія Красоткіна, Наталя 

Забіла, Грицько Бойко, Платон 

Воронько, Ганна Чубач, Анатолій 

Костецькій, Тарас Шевченко, Леся 

Українка, Олена Пчілка, Олександр 

Олесь, Марійка Підгірянка. 

Літературні казки, оповідання: Іван 

Франко, Наталя Забіла, Ніна Найдич, 

Василь Сухомлинський, Галина 

Малик, Марина Павленко, Віра 

Артамонова, Леся Воронина, Оксана 

Лущевська, Тетяна Череп-Пероганич. 

Учень/учениця  з допомогою 

вчителя: 

- має уявлення про українських 

письменників, твори яких вивчали (з 

допомогою вчителя); 

- впізнає за наочною опорою твір, 

який вивчався; 

- може назвати головного героя; 

- може повторити за вчителем 

скоромовку, чистомовку, лічилочку 

(частину твору), відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку; 

* добирає ілюстрації до творів, що 

вивчали (з допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» 

Робота з дитячою книжкою, текстами. 

Вироблення вміння правильно 

будувати речення при відповіді на 

питання. 

Формування вміння слухати текст, що 

читає педагог. 

Формування вміння визначати тему 

та основну думка твору 

Визначення героїв, твору. 

Робота з сюжетними малюнками, 

схемами, піктограмами. 

Робота з малюнками на визначення 

послідовності подій у тексті. 

Формування вміння переказувати 

пpoчитaнe/пpocлyxaнe з опорою на 

картинно-символічний план до 

кожного твору 

Формування уявлення про жанр 

твору: загадка, вірш, казка, 

оповідання. 

Заучування невеличких віршів 

Учень/учениця з допомогою 

вчителя: 

- намагається  орієнтуватися у 

книжці; 

- намагається дати відповіді на 

запитання за змістом прослуханого 

(про кого? про що йшлося? 

(використовує альтернативні засоби 

комунікації, малюнки, піктограми для 

відповіді на запитання); 

на основі прослуханого тексту 

малює/добирає ілюстрації; 

відповідає на запитання: про кого, 

про що йдеться у творі?; 

- може назвати героїв твору (з 

допомогою вчителя); 

формує висловлювання щодо 

пpoчитaнoгo, пpocлyxaнoгo твору (за 

допомогою вчителя); 

- може визначити (за допомогою 

сюжетних малюнків) послідовність 
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напам'ять за малюнками, опорними 

словами, мнемо таблицями. 

Формування позитивного ставлення 

до книжки. Вивчення основних 

правил поводження з книжкою. 

подій прочитаного/прослуханого 

твору (за допомогою вчителя); 

за допомогою вчителя намагається 

переказати сюжет 

прочитане/прослухане з опорою на 

картинно-символічний план до 

кожного твору; 

- висловлює елементарні оцінні 

судження щодо прочитаного, 

прослуханого; 

- має уявлення про жанр твору: 

загадка, вірш, казка, оповідання; 

- здатний вивчити напам'ять (за 

допомогою вчителя) невеличкий вірш 

(2-4 рядки); 

* повторює за вчителем рядки вірша; 

* відповідає на; запитання: про кого, 

про що йдеться у творі? (за 

допомогою вчителя); 

визначає послідовність подій у творі 

(за допомогою вчителя); 

- з допомогою вчителя відповідає на 

запитання «що це?», «хто це?», «що 

робить?» щодо змісту предметних і 

сюжетних малюнків; 

- * повторює за вчителем; 

- співвідносить знайомі слова і 

реальні предмети (об'єкти); 

- знаходить предмети за словесним 

описом, вказівками вчителя; (*разом з 

учителем); 

- з допомогою вчителя підбирає 

малюнки до названих предметів, 

ініційованих дій; (*разом з учителем); 

ознайомлений з правилами 

збереження книжки та гігієни 

читання; 

- виявляє інтерес, позитивне 

ставлення до книжки; 

- може називати своїх улюблених 

літературних героїв; 

*виявляє позитивне ставлення до 

книжки. 
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Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Робота з медіапродукцією (дитячі 

журнали,    розвиваючі програми, 

фотографії тощо). 

Учень/учениця  з допомогою 

вчителя: 

- сприймає й обговорює прості 

медіапродукти; 

- обговорює зміст і форму простих 

медіапродуктів; 

- розповідає, про що в них ідеться; 

- визначає, кому і для чого 

призначений медіапродукт; 

- висловлює елементарні судження і 

почуття з приводу 

прослуханих/переглянутих 

медіапродуктів  (дитячі журнали, 

розвиваючі програми, фотографії 

тощо)за підтримки вчителя; 

*виявляє позитивне ставлення, 

сприймає медіапродукцію (дитячі 

журнали, розвиваючі програми, 

фотографії тощо). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця намагається: 

- уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, 

інструкції тощо); 

* сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих 

можливостей учня); 

* слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно до стану мовленнєвого розвитку); 

- з допомогою вчителя переказувати просту казку за ілюстраціями та 

запитаннями; 

- читати слова, робить спроби читати прості речення за допомогою 

вчителя, в тому числі засобами глобального читання; 

- розрізняти голосні та приголосні звуки; 

* співвідносити графічний образ букви з її звучанням; 

* сприймати елементи букви та її цілісний графічний образ; 

- виявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки; 

- знає прізвища двох-трьох українських письменників, твори яких 

вивчали; 

- дотримуватися навичок правильного читання з дотриманням пауз в 

кінці речення. 
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3. МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ  

Математика  

Пояснювальна записка 

Математика - один з основних предметів, що вивчається у спеціальних 

закладах загальної середньої освіти І ступеня для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Навчання математиці спрямоване на те, щоб сформувати та розвинути в 

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

сприятиме підвищенню рівня їхніх адаптаційних можливостей та 

самостійності, а саме: 

- сформувати в учнів кількісні, просторові та часові уявлення; 

- навчити виконувати арифметичні дії; 

- ознайомити з найпростішими величинами та одиницями їх 

вимірювання; 

- навчити застосовувати набуті знання й уміння під час розв'язування 

арифметичних задач; 

- сформувати вміння розв'язувати арифметичні задачі; 

- креслити прямі лінії, відрізки, будувати прості геометричні фігури, 

розпізнавати їх властивості. 

Корекційна спрямованість процесу навчання математики безпосередньо 

пов'язана з розв'язуванням специфічного завдання - корекцією та розвитком 

пізнавальної діяльності, особистісних якостей дитини, формуванням вмінь 

планувати свою діяльність, здійснювати контроль та самоконтроль, а також 

вихованням наполегливості, допитливості, терплячості, працьовитості. Саме 

тому навчання математики повинно мати практичну спрямованість і бути 

пов'язаним з іншими навчальними предметами, життям, готувати учнів до 

оволодіння професійно-трудовими знаннями і навичками, вчити 

використовувати математичні знання в життєвих ситуаціях. 

З урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку у змісті початкового курсу з математичної освіти 

відповідно до зазначеної мети і сформульованих завдань виділено такі змістові 

лінії: «Дочислові уявлення та поняття», «Числа. Арифметичні дії з 

числами», «Арифметичні задачі. Робота з даними», «Просторові 

відношення. Геометричні фігури». 

Робота над першим десятком розпочинається з пропедевтичного періоду, 

змістом якого є формування у дітей дочислових уявлень, які у свою чергу 

стають основою для засвоєння натуральних чисел. У межах змістової лінії 

«Дочислові уявлення та поняття» здійснюється формування уявлень про 

кількість, властивості предметів: уміння порівнювати групи предметів за 

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

певні ознаки (форма, розмір, розміщення), вживати відповідну термінологію; 

знання способів порівняння предметів за величиною, груп предметів за 

кількістю. 

Навчання передбачає формування в учнів дій з предметами, що спрямовані 

на об'єднання множин, вилучення частини множини, поділ множин на рівні 
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частини та інші предметно-практичні дії, які сприяють підготовці школярів до 

засвоєння таких абстрактних математичних понять, як число і величина. 

Одним із важливих прийомів навчання є порівняння, оскільки більшість 

математичних уявлень і понять мають взаємо обернений характер. їх засвоєння 

можливе лише за умови опанування способами знаходження подібностей та 

відмінностей, виділення суттєвих ознак, абстрагування від несуттєвих, 

використання прийомів класифікації та диференціації, встановлення причинно-

наслідкових зв'язків між поняттями. 

Поряд з формуванням основних математичних понять важливе місце на 

уроках математики займає формування обчислювальних навичок. У процесі 

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

формування знань про правила лічби предметів, кількісні та порядкові 

числівники, вміння лічити предмети, які по-різному розташовані на площині; 

формування уявлень про натуральний ряд чисел, його властивості; умінь 

називати і записувати число «нуль», попереднє і наступне число для будь-якого 

числа в межах десяти; формування навичок прямої та зворотної лічби; уявлень 

про цифру і число, яке позначається нею, умінь співвідносити число з цифрою і 

групою предметів; розуміння змісту арифметичних дій додавання, віднімання; 

знань назви компонентів і результатів арифметичних дій. 

Вправи з усної лічби є складовою частиною майже кожного уроку 

математики. Усна лічба сприяє закріпленню знань і забезпечує швидку їх 

перевірку. Усні обчислення сприяють як розвитку пізнавальних здібностей 

учнів, так і подоланню їх недоліків. Вправи з усної лічби урізноманітнюють 

уроки математики і роблять їх цікавими. 

Під час ознайомлення школярів з нумерацією чисел у межах 1-го десятка 

розглядається утворення кожного числа шляхом прилічування одиниці (крім 

числа і цифри 1), відлічування одиниці з наступного, позначення його цифрою, 

прямим і зворотним рахунком у межах даного числа, співвіднесення 

предметної сукупності, числа і цифри, визначення місця числа у натуральному 

ряді. При цьому числа порівнюються, вивчається їхній склад, відрізок 

числового ряду, з ними виконуються дії додавання та віднімання, розв'язуються 

прості арифметичні задачі на знаходження суми та остачі. 

Організація роботи на даному етапі передбачає використання значної 

кількості наочних посібників, оскільки практично кожне нове число або 

математичне поняття, яке формується у школярів, необхідно унаочнити. 

Вивчення числа і цифри повинно проходити одночасно. 

З арифметичними діями додавання та віднімання, а також знаками цих дій 

(«+», «-», «=») учні знайомляться при вивченні числа і цифри 2. Засвоєння 

арифметичних дій проходить не ізольовано від вивчення нумерації, а 

відбувається в комплексі. При цьому школярів спочатку ознайомлюють з 

додаванням, а потім з аналогічними випадками відніманням. 

У цей період учні розв'язують прості арифметичні задачі на знаходження 

суми і остачі, знайомляться з монетами, вартість яких не перевищує 10 грн (1 

грн, 2 грн, 5 грн), вчаться користуватися лінійкою. 
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У викладанні математики значне місце займають арифметичні задачі. У 

рамках реалізації змістової лінії «Арифметичні задачі Робота з даними» учні 

ознайомлюються із структурними компонентами та загальними прийомами 

роботи із задачею: формуються початкові уявлення про текстову арифметичну 

задачу, уміння сприймати текст задачі. 

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

типами на знаходження суми і остачі. 

Формуванню у школярів поняття «задача» передує організація вчителем 

системи вправ з виконання операцій над множинами, що значною мірою 

забезпечує чітке усвідомлення учнями сутності дій додавання та віднімання. 

Враховуючи конкретність наочно-дійового та наочно-образного мислення 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, доцільно оперувати з такими 

множинами, які діти можуть тримати в руках. 

Перші арифметичні задачі, залежно від використання для їх складання 

наочного матеріалу, діляться на задачі-драматизації та задачі-ілюстрації. 

Відповіді на запитання таких задач учні бачать, перераховуючи конкретні 

предмети або їх зображення. Поступово вони навчаються розв'язувати прості 

текстові арифметичні задачі. На їх основі учні знайомляться з терміном 

«задача», структурними компонентами задачі: умовою, числовими даними, 

запитанням, розв'язком та відповіддю. Прості арифметичні задачі є складовою 

частиною складених задач, тому формування вмінь розв'язувати прості задачі 

готує школярів до розв'язання складених. 

Особлива увага звертається на розуміння учнями ситуації, яка описується в 

задачі, встановлення залежностей між числовими даними і шуканим. Для цього 

проводиться робота над змістом задачі, яка передбачає розбір незрозумілих слів 

чи виразів в тексті задачі, читання тексту задачі вчителем та учнями, запис 

умови задачі, повторення її за запитаннями. 

Значна увага приділяється пошуку розв'язування задачі, в процесі якого 

намічається план і послідовність виконання дій. У першому класі, коли діти не 

знають усіх букв алфавіту, запис здійснюється у вигляді арифметичного виразу 

без найменування, розміщеного посередині рядка. По мірі вивчення букв 

алфавіту вводиться називання буквою з крапкою в дужках після числа тих 

предметів, над якими виконувалося обчислення. 

При навчанні розв'язуванню задач необхідно використовувати наочний і 

дидактичний матеріал, власну діяльність, схеми. 

Формування геометричних уявлень відіграє значну роль у розвитку вмінь 

орієнтуватися у просторі, в корекції моторики, а також таких психічних 

функцій як мислення, пам'ять, увага, уявлення, спостережливість, мовлення. 

Саме тому змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» 

спрямована на формування умінь визначати напрямки руху, місце 

розташування предмета відносно іншого, розміщувати предмети на площині й у 

просторі, вживати відповідну термінологію; формування уявлень про 

найпростіші геометричніфігури; умінь розпізнавати, називати та відрізняти 

геометричні фігури: круг, трикутник, квадрат, прямокутник; умінь креслити 

пряму лінію за допомогою лінійки. 
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Програма з математики складена з урахуванням принципу 

концентричності із дотриманням дидактичних вимог доступності, 

послідовності, науковості, системності навчання та передбачає необхідність 

диференційованого підходу в навчанні. 

Результати навчання й орієнтовний зміст 

1 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Домислові уявлення та поняття» 

Властивості предметів. 

Поняття про величину 

(великий -малий, більший - 

менший, такий же, однакові; 

довгий - короткий, довший - 

коротший, такий же, 

однакової довжини;    

широкий вузький, ширший   

-   вужчий,   такий же, 

однакової ширини; товстий - 

тонкий, товщий - тонший, 

такий же, однакової 

товщини; високий - 

низький, вищий -нижчий, 

такий же, однакової висоти). 

Поняття маси (важкий - 

легкий, важчий - легший, 

такий же, однакові, рівні за 

масою). 

Поняття про кількість 

(багато -мало, багато - один, 

небагато, кілька, більше - 

менше, стільки ж, порівну). 

Часові поняття (ранок, день, 

вечір, ніч; доба; сьогодні, 

вчора, завтра, післязавтра;   

рано,   пізно, давно, недавно, 

тепер). 

Порівняння за віком 

(старший -молодший). 

Учень/учениця за допомогою вчителя: 

• знає колір, величину, масу, розміри, форму 

предметів; 

• наводить приклади предметів означеної 

властивості; 

• вибирає предмети за зразком та за словесною 

інструкцією; 

• знає способи порівняння предметів; 

• порівнює предмети, групи предметів, кількість 

рідини, сипучих речовин; 

• визначає означену кількість предметів; 

• порівнює множини; 

• урівнює елементи двох предметних 

сукупностей; 

• знає та називає частини доби, їх послідовність; 

• знає дні: вчора, сьогодні, завтра; 

• наводить приклади діяльності, яка 

відбувається в різні частини доби; 

• визначає вік людини: старий -молодий; 

• за допомогою вчителя знаходить предмети  

означеної величини; вибирає за зразком та 

словесною інструкцією; 

• за вказівкою вчителя знаходить предмет за 

кольором; 

* за словесною інструкцією визначає задану 

кількість предметів; 

* за допомогою вчителя порівнює предмети за 

масою шляхом зважування їх на долонях; 

* ознайомлений  з часовими поняттями. 

Змістова лінія «Числа. Арифметичні дії з числами» 

Числа 1-10. Число 0. 

Десяток. 

Пряма і зворотна лічба. 

Порядкова лічба. 

Учень/учениця за допомогою вчителя: 

• утворює, записує, порівнює числа в межах 10; 

• співвідносить кількість, число і цифру; 

• користується знаками і позначеннями:>, <, +, 
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Арифметичні дії додавання і 

віднімання. 

Додавання і віднімання 

чисел у межах 10. 

-, =; 

• рахує в межах 10 в прямому і зворотному 

порядку, від заданого до заданого числа; 

• визначає склад чисел у межах 10; 

• читає та записує приклади на додавання та 

віднімання в межах 10; 

• виконує дії додавання та віднімання в межах 

10; 

• утворює число 0, називає його; 

• записує цифру 0; 

• знає місце 0 у числовому ряді; 

• порівнює числа за величиною за допомогою 

знаків>, <, =; 

• розпізнає монети: 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн. 

• за вказівкою та під контролем вчителя 

співвідносить кількість, число і цифру; 

• за допомогою вчителя лічить елементи 

множин, які сприймає на слух, дотик, рух у 

межах 5); 

• під контролем вчителя здійснює порядкову 

лічбу в межах 5). 

Змістова лінія «Арифметичні задачі. Робота з даними» 

Прості сюжетні задачі-

драматизації та задачі-

ілюстрації. 

Прості  текстові 

арифметичні задачі. 

Структурні   компоненти 

задачі: умова,  числові дані, 

запитання, розв'язок та 

відповідь. 

Учень/учениця  за допомогою вчителя: 

• розпізнає умову, запитання, числові дані, 

розв'язання і відповідь задачі; 

• розв 'язує задачі на знаходження суми, остачі, 

виконуючи практичні дії, записує розв'язування 

задачі у вигляді приклада; 

• виділяє структурні компоненти арифметичної 

задачі; 

• здійснює аналіз умови; 

• встановлює зв'язки між даними та шуканим; 

• вибирає арифметичну дію; 

• записує розв'язання задачі у вигляді 

арифметичного прикладу та її відповідь. 

• під контролем вчителя намагається     

виконувати прості сюжетні задачі-драматизації 

та задачі-ілюстрації; 

* ознайомлений із структурними компоненти 

задачі: умова, числові дані, запитання,  розв'язок 

та відповідь; 

* за  допомогою вчителя намагається 

виконувати практичні дії під час розв'язування 

задач; 

* за допомогою вчителя намагається записувати 



 

 

39 

розв'язування задачі у вигляді приклада. 

Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» 

Просторові поняття 

(близько -далеко, ближче - 

дальше, поруч, біля, тут, 

там; вгорі - внизу, вище - 

нижче, на одному рівні; 

спереду, ззаду, справа, зліва; 

на, в, всередині, за, перед, 

над, під, напроти, між, в 

центрі; крайній, перший, 

останній; перед, після, 

слідом за, наступний). 

Трикутник, квадрат, 

прямокутник, круг. 

Точка, пряма, крива. 

Учень/учениця за допомогою вчителя: 

 знає положення  предметів у просторі та на 

площині відносно себе та  один  одного;  слова,  

що їх позначають; 

 визначає положення предметів у просторі 

відносно себе, а також розміщує предмети у 

зазначене положення; 

 розпізнає, називає та відрізняє геометричні 

фігури: круг, трикутник, квадрат, прямокутник; 

 намагається провести пряму лінію, 

використовуючи лінійку; 

 розпізнає геометричну фігуру (круг, 

трикутник, квадрат, прямокутник) серед інших 

геометричних фігур; 

 називає геометричну фігуру (круг, трикутник, 

квадрат, прямокутник); 

 знаходить означену фігуру за зразком; 

 обводить шаблони круга, геометричних фігур; 

 складає геометричні фігури з лічильних 

паличок за зразком; 

 визначає форму предметів, форму деталей 

предметів (будинок, ялинка); 

 за допомогою вчителя визначає основні 

положення предметів у просторі, на площині 

відносно себе, по відношенню один одного; 

 під контролем вчителя орієнтується на 

сторінках зошита; 

 за допомогою вчителя обводить шаблони 

геометричних фігур. 

* за вказівкою вчителя розпізнає геометричні 

фігури (круг, трикутник, квадрат). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- проявляє інтерес до уроків математики; намагається слухати та 

усвідомлювати вимоги вчителя; з допомогою вчителя працює з підручником, 

із зошитом з математики, з наочністю; 

- намагається усвідомлювати кількісні, просторові та часові уявлення; 

- з допомогою вчителя рахує, позначає числа цифрами, виконує 

арифметичні дії додавання та віднімання на предметно-практичній основі в 

межах програмного матеріалу; 

- намагається використовувати доступні засоби комунікації; 

- з допомогою вчителя розпізнає, називає та відрізняє геометричні фігури; 
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- намагається сприймати кількість, простір, величину; 

- намагається орієнтуватися та працювати в колективі; 

- намагається користуватися у повсякденному житті прийомом 

порівняння множин шляхом накладання і прикладання. 

 

2 клас 

З урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку в змісті з математичної освіти 2 класу виділено такі 

змістові лінії: «Числа, арифметичні дії з числами. Величини», 

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

Геометричні фігури». 

Вивчення чисел другого десятка і дій над ними починається у 2-ому класі і 

закінчується у 3-ому. 

У процесі вивчення нумерації чисел 2-го десятка увага звертається на 

утворення чисел, на засвоєння учнями назв чисел, їх десяткового складу, 

формування вміння співвідносити число з певною кількістю предметів, 

порівнювати числа у числовому ряді. 

Усна і письмова нумерація вивчається одночасно. При вивченні чисел в 

межах 20 учні вперше знайомляться зі значенням місця цифри у числі (на 

першому місці пишуться одиниці, а на другому - десятки), формується 

уявлення про одноцифрові та двоцифрові числа. 

Усна лічба сприяє закріпленню знань і забезпечує швидку їх перевірку. 

Саме тому вправи з усної лічби є складовою частиною майже кожного уроку 

математики. Вони урізноманітнюють уроки математики і роблять їх цікавими 

для школярів. 

При вивченні арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 20 

значна увага приділяється ознайомленню учнів з обчислювальними прийомами, 

в основі яких лежать знання десяткового складу числа. 

Вивчення дій додавання та віднімання здійснюється за такою 

послідовністю: 

- на основі знань властивостей натурального ряду чисел: 13+1,13-1; 

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

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

2+17; 

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

4+16; 

- віднімання одноцифрового числа від двоцифрового: 19-5; 

- віднімання одноцифрового числа від 20: 20-6; 

- віднімання двоцифрових чисел: 19-14; 

- віднімання двоцифрового числа від 20: 20-14; 

У процесі вивчення додавання та віднімання в межах 20 учнів навчають 

практично користуватися переставною властивістю додавання, продовжують 

знайомити з розв'язуванням простих арифметичних задач на знаходження суми 

та остачі, а також із задачами на збільшення і зменшення числа на декілька 

одиниць. 



 

 

41 

Одночасно з вивченням чисел учні продовжують знайомитися з 

величинами (вартість, довжина, маса, місткість) та одиницями їх вимірювання. 

Основою для оволодіння прийомами вимірювання за довжиною, масою, 

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

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Числа, арифметичні дії з числами. Величини» 

Числа першого десятка та дії з 

ними (повторення). 

Утворення чисел другого десятка. 

Нумерація в межах 20. 

Десятковий склад. Числовий ряд 

1-20. Місце числа в числовому 

ряді. Числа одноцифрові та 

двоцифрові. 

Порівняння чисел. 

Додавання і віднімання в межах 

20 без переходу через десяток. 

Нуль як компонент дії додавання. 

Міри вартості. Монети. 

Міри довжини. Сантиметр. 

Дециметр. 

Маса. Одиниця маси - кілограм. 

Час. Одиниці часу - година, доба, 

тиждень. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• утворює, читає, записує, порівнює числа 

в межах 20; 

• рахує в межах 20 в прямому і зворотному 

порядку, від заданого до заданого числа, 

рівними числовими групами; 

• визначає десятковий склад числа; 

• читає та записує приклади на додавання 

та віднімання в межах 20 без перехода 

через розряд; 

• виконує дії додавання та віднімання в 

межах 20 без перехода через розряд; 

• розв 'язує приклади на одну арифметичну 

дію; 

• користується позначеннями: см, дм, кг, 

год.; 

• називає порядок днів тижня, кількість діб 

у тижні; 

• розрізняє стрілки годинника, визначає 

час у годинах; 

• з допомогою вчителя на конкретному 

матеріалі додає та віднімає в межах 10; 

• під контролем вчителя читає та записує 

числа другого десятка; 

• за вказівкою вчителя відкладає ці числа 

на рахівниці; 

• з допомогою вчителя показує на 

циферблаті час; 

* під контролем вчителя на лінійці 

показує кількість сантиметрів; 

* за словесною інструкцією називає місяці; 

* з допомогою вчителя розв'язує приклади 

на збільшення та зменшення числа на 

декілька одиниць. 

Змістова лінія «Арифметичні задачі. Робота з даними» 

Прості текстові арифметичні 

задачі збільшення  (зменшення)  
Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• розв 'язує прості арифметичні задачі на 



 

 

42 

чисел на декілька одиниць. 

Структурні компоненти задачі: 

умова, числові дані, запитання, 

розв'язок та відповідь. 

Диференціація  понять 

«збільшення на...», «зменшення 

на...». 

знаходження суми, остачі, які мають 

відношення «менше на...», «більше на...»; 

* за допомогою вчителя намагається 

записувати розв'язування задачі у вигляді 

приклада. 

Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» 

Промінь. Відрізок. 

Прямий кут. Гострий кут. Тупий 

кут. Креслення. 

Прямокутник. Квадрат. 

Трикутник. Порівняння фігур. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• вимірює за допомогою лінійки довжину 

відрізка в сантиметрах, дециметрах; 

• вміє будувати відрізок даної довжини; 

• вміє креслити трикутник, прямокутник, 

квадрат за даними вершинами; 

• називає, розпізнає, креслить кути: 

прямий, гострий, тупий; 

• знає та за допомогою вчителя розрізняє 

геометричні фігури: трикутник, квадрат, 

прямокутник. 

• ознайомлений із поняттям кут. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- проявляє інтерес до уроків математики; 

- намагається самостійно організовувати власне робоче місце; 

- розуміє та користується обчислювальними прийомами; 

- з допомогою вчителя виконує арифметичні дії додавання та віднімання на 

предметно-практичній основі в межах 20; 

- намагається самостійно орієнтуватися на площині та у просторі; 

- під контролем вчителя може розв'язувати прості арифметичні задачі в 

межах програмного матеріалу; 

- порівнює предмети оточуючої дійсності з геометричними фігурами. 

- з допомогою вчителя проговорює послідовність дій на уроці; 

- намагається оцінювати власну діяльність. 

 

 

4. «ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА», «СОЦІАЛЬНА ТА 

ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА», «ПРИРОДНИЧА» освітні галузі  

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

Пояснювальна записка 

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або 

в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, 

міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних 

днів, у процесі проектної діяльності) за активного використання 

міжпредметних зв'язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для 
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розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються 

навчальні результати з інших освітніх галузей. 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення 

молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку з навколишнім 

світом у процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює 

систему інтегрованих знань про природу і суспільство, безпеку 

життєдіяльності, ціннісні орієнтації у різних сферах життєдіяльності та 

соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують 

здатність учнів розв'язувати практичні задачі. 

Досягнення поставленої мети передбачає досягнення таких завдань: 

- формування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ 

природничого і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, 

практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення 

логічної та часової послідовності подій, оцінка побаченого (почутого), 

встановлення зв'язків і залежностей у природі і суспільстві, станом довкілля і 

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

ризикованої поведінки, залежності результату від докладених зусиль); 

- формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини 

світу, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини; 

- формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і 

соціальному середовищі; 

- виховування активної позиції щодо громадянської і соціально-

культурної належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання 

історії свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної 

поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій; 

- розвиток ціннісного ставлення до життя інших людей, усвідомлення 

правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в 

суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 

- дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадливого 

використання природних ресурсів; 

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

пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, 

самовираження і спілкування; 

- формування моделей здорової і безпечної поведінки; 

- уміння розпізнавати ситуації, які становлять загрозу для власного життя 

і здоров'я та життя і здоров'я інших; аналізувати та оцінювати фактори 

ризикованої поведінки в довкілля, роз'яснювати можливі наслідки 

недотримання правил безпечного поводження в кризових умовах сьогодення. 

Вирішення завдань курсу забезпечується відповідними змістовими лініями 

побудови навчального матеріалу, як освітнього, так і корекційно-розвиткового 

характеру. Так, освітня мета реалізується за допомогою наступних змістових 

ліній: 

- Людина (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна 

поведінка в умовах цивільного захисту); 
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- Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; 

моральні норми; навички співжиття і співпраці; волонтерська діяльність як 

спосіб вияву безкорисливої допомоги іншим; громадянські права та обов'язки 

як члена суспільства. Оцінювання загроз для себе й інших. Пізнання свого 

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

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

відповідальна діяльність людини у природі, залежність між діяльністю людини 

і станом довкілля). 

Змістова лінія програми «Людина» спрямована на формування у школярів 

із порушеннями інтелектуального розвитку вмінь орієнтуватись у своєму тілі та 

світі людей (а саме: у найближчому оточенні людей, їх статі і віку), уявлень про 

статево-рольові і культурні стандарти поведінки у родині, поваги до батьків та 

однолітків та здорового способу життя. Тематична реалізація цієї лінії 

спрямовується на розвиток у дітей умінь орієнтуватись у біологічних ознаках 

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

самостійності, навичок самообслуговування та бажання брати участь у 

суспільному житті, виконуючи корисні посильні дії; на засвоєння знань, які 

розкривають правила поведінки та взаємодії людей (у сім'ї, колективі, 

суспільстві); на формування вмінь учнів спілкуватися в сумісній навчально-

пізнавальній, ігровій і побутовій діяльності з дорослим та іншими дітьми. 

Змістова лінія «Людина і суспільство» спрямована на формування у 

школярів елементарних уявлень про об'єкти найближчого оточення: школа, 

магазин, парк, храм, лікарня, тощо, а також знання про рідний край, місто, село, 

в якому живеш, про символи України, ознайомлення з національними 

традиціями, звичаями. 

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

уявлень про об'єкти та явища природи, прищеплення навичок культурної 

поведінки серед природи та здорового способу життя. Робота з даного напряму 

передбачає формування в дітей вміння орієнтуватися у різноманітності 

рослинного і тваринного світу, впізнаючи їх найпоширеніших представників і 

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

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

змінах в природі. Дана змістова лінія представлена навчальними темами: 

об'єкти неживої природи, частини доби, погода, пори року, жива природа 

(рослини, тварини). 

Відповідно до корекційно-розвиткової мети, матеріал будується за 

такими змістовими напрямами: 

Сенсомоторний розвиток: виділяти характерні властивості предметів і 

об'єктів живої та неживої природи (колір, розмір, смак, температура, вага та 

ін.); мати уявлення про власні органи відчуття (очі, вуха, шкіра, ніс, язик) за 

допомогою яких сприймаються властивості та якості навколишнього світу. 

Мовленнєвий розвиток: розповідати про рідний край, Україну; 

повідомляти про погоду та природу під час спостережень, розповідати про 

тварини і рослини, господарчу діяльність рідного краю; повідомляти про 

правила співжиття та взаємодію людей у родині, колективі, суспільстві, про 
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головні історичні події, традиції і звичаї українського народу; висловлювати 

прохання, бажання, ставити запитання та відповіді. 

Пізнавальний розвиток: спостерігати та розуміти сезонні зміни у житті 

рослин, тварин та господарчій діяльності людини; здійснювати групування 

предметів і явищ живої і неживої природи за суттєвими ознаками; здійснювати 

аналіз, планування, організацію, власне виконання та самоконтроль діяльності 

під час проведення практичних робіт у класі, у живому куточку, присадибній 

ділянці; усвідомлювати неповторність і самоцінність кожної людини; 

спостерігати традиції і звичаї українського народу; дотримуватись правил 

поведінки у родині, колективі, суспільстві. 

Особистісний розвиток: позитивно і бережливо ставитись до самого себе, 

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

соціальному середовищі і природі. 

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й 

формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх 

галузей, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні 

пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани 

потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). 

Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається 

його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, 

навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду 

учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на 

результати дослідження об'єктів і явищ навколишнього світу. 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» займає особливе місце проміж 

навчальних предметів початкової школи, оскільки пізнання дітьми 

навколишнього світу не обмежується рамками уроку, це те, що завжди поруч з 

дитиною. Власне зміст інтегрованого курсу являє собою системоутворюючий 

стрижень процесу пізнання дитиною навколишнього світу. Традиційно 

вивчення живої та неживої природи викликає інтерес школярів з порушеннями 

інтелектуального розвитку, що пояснюється безпосередньо змістом та формою 

подання навчальної інформації: спостереження предметів та явищ природи, 

натуральних об'єктів та їх зображень, демонстрації різноманітної наочності, 

цікавих оповідань, різноманітних за формою та змістом вправ та завдань, 

використання власного досвіду учнів, виконання практичних робіт тощо. З 

іншого боку, природничо-науковий зміст є об'єктивно складним для учнів з 

порушеннями розумового розвитку, у зв'язку з великим вмістом абстракції, 

часом відсутністю можливості використати власний досвід, кількістю нових 

термінів, назв. Матеріал, який повинні засвоїти учні у відповідності до вимог 

програми, часом складний для розуміння, запам'ятовування та відтворення, 

тому навчальна програма побудована за концентричним принципом: зміст 

кожного року навчання розширює та поглиблює отримані знання, уточнюється 

новими повідомленнями. 

У процесі підготовки до уроків, обираючи методи та прийоми навчання, 

підбираючи засоби навчання, завдання та вправи, необхідно враховувати рівень 

знань учнів, їх готовність до сприймання учбового матеріалу, сформованість 
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таких психічних процесів, як сприймання, пам'ять, увага, мислення. Це 

дозволить передбачити типові помилки, уникнути їх та сформувати міцні та 

усвідомленні предметні зв'язки. 

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти 

інтегрованої програми за таким алгоритмом:  

- визначення цілей навчання; 

- створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, 

курсів, галузей, які допоможуть досягти цілей); 

- структурування програми за темами; 

- вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання; 

- розроблення показників досягнення очікуваних результатів; Можливі 

засоби інтеграції у процесі реалізації програми «Я досліджую світ» 

передбачають включення учнів у практику виконання різноманітних завдань 

дослідницького характеру, як от: 

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

допомогою органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; 

спільне - відмінне, до якого цілого воно належить) 

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

чого призначене?) 

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

логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно-наслідкових 

зв'язків (Чому? Яким чином? Від чого залежить? З чим пов'язано?), висновок-

узагальнення). 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

1 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Людина» 

Людина  - частина   природи і 

суспільства.   Пізнання   себе, своїх 

можливостей;   місце проживання, 

безпечна поведінка вдома і на 

вулиці. Розпізнавання   застережних 

знаків, сигналів (типу «Прохід 

заборонено», «Повітряна   тривога», 

«Обережно: міни»   тощо);   

поведінка   під час виявлення 

незнайомих предметів). 

Власне ім'я та прізвище. 

Ознайомлення з тілом людини та 

його будовою. Органи чуття. 

Турбота про органи тіла, гігієнічні 

навички. 

Склад родини. Культура родинних 

стосунків. 

Учень/учениця: 

• за запитаннями вчителя називає: 

власне ім'я і прізвище, імена матері, 

батька, найближчих родичів; 

• за  допогою  вчителя описує можливі 

ризики для життя і здоров'я вдома, на 

вулиці; вибирає безпечні місця для гри, 

прогулянки, вигулу тварин тощо; 

• відповідає на запитання: Чим ми 

бачимо? Що  ми бачимо? (відповідно до 

всіх органів відчуття); 

• за допомогою вчителя пояснює: 

• призначення рук, ніг людини; 

• призначення і розташування предметів 

побуту; 

• за малюнком наводить приклади: 

• предметів та істот, які належать до 
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Квартира  (дім):  назва та 

призначення  домашніх приміщень, 

предмети побуту, меблі. 

природи; 

• родинних стосунків; 

• домашніх приміщень: кухня, спальня, 

ванна, коридор. 

• дотримується правил: 

• поведінки у сім'ї; 

• природі; 

• за запитаннями вчителя називає: 

власне ім'я; 

• на запитання: - Чим ми бачимо? - Чим 

ми чуємо? показує відповідні органи 

чуття; 

• за запитаннями вчителя показує: 

руки, ноги людини; предмети побуту; 

домашні приміщення: кухня, спальня, 

ванна, коридор. 

Змістова лінія «Людина в суспільстві» 

Батьківщина: назва країни, прапор, 

герб. 

Школа.  Відомості  про школу: імена   

учнів, вчителів, вихователів, інших 

працівників школи,  назви і зміст  їх  

професій (вчитель, вихователь,  

кухар, лікар); призначення   

шкільних приміщень; правила 

поведінки у школі. Правила 

товаришування. Участь у 

благодійних заходах школи, 

громади. 

Поведінка у громадських місцях 

(транспорті, на вулиці, у храмі, в 

театрі, в бібліотеці). 

Учень/учениця: 

• за запитаннями вчителя називає свою 

країну; 

• знаходить на малюнку державні 

символи. 

• орієнтується у найближчому 

просторі;  визначає небезпечні ситуації, 

об'єкти і людей, які можуть становити 

загрозу; 

• за запитаннями вчителя називає: 

імена своїх товаришів; імена працівників 

школи; 

• за допомогою вчителя пояснює: 

• зміст професій вчителя, вихователя, 

кухаря, лікаря; 

• правила доброзичливого ставлення до 

шкільних товаришів; 

• за малюнками розповідає про 

призначення шкільних приміщень; 

• дотримується правил поведінки у 

шкільних приміщеннях; 

• долучається до корисних справ 

громади, спрямованих на цивільний 

захист; 

• за запитаннями вчителя знаходить   

на   малюнку державні символи. 

• орієнтується у найближчому 

просторі; 
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• за запитаннями вчителя називає: 

імена працівників школи; 

• дотримується правил поведінки у 

шкільних приміщеннях. 

Змістова лінія «Людина і природа» 

Що належить до природи. Жива і 

нежива природа. Сонце і його вплив 

на живу і неживу природу. Пори 

року. Уявлення про погоду. Погодні 

явища, їх назви. 

Спостереження за рослинами, 

тваринами, діяльністю людей у різні 

пори року. Охорона і збереження 

природи. Правила поведінки в 

ситуаціях загрози для життя. 

Учень/учениця: 

• за малюнком наводить приклади: 

предметів неживої і живої природи, 

рукотворних об'єктів; 

• має уявлення про значення сонячного 

світла і тепла на землі; про повітря, воду, 

ґрунт, їх властивості; про добові та 

сезонні зміни в природі; 

• дотримується правил поведінки в 

природі, усвідомлює можливу небезпеку 

від незнайомих об'єктів, пояснює іншим 

як діяти в небезпечній ситуації,  до кого 

звертатися за допомогою; 

• бере посильну участь в 

природоохоронній діяльності; 

• фіксує результати досліджень 

(експериментів); 

• за малюнком наводить приклади: 

предметів неживої і живої природи, 

рукотворних об'єктів; 

• має уявлення про правила поведінки в 

природі, 

*бере  посильну  участь у 

природоохоронній діяльності. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- усвідомлює можливості власних органів відчуття, рук та ніг; 

дотримується правил гігієни; дотримується безпечної поведінки вдома, в 

школі, на вулиці, у громадських місцях, вибирає безпечні місця для гри, 

прогулянки, вигулу тварин тощо; 

- дотримується встановлених правил поведінки у родині, колективі, 

суспільстві; розрізнює позитивні та негативні риси характеру людини; виявляє 

готовність наслідувати моральні якості та позитивні риси характеру у 

повсякденному житті; 

- розрізнює рукотворні та природні об'єкти; використовує знання про 

особливості будови та життєдіяльності живих організмів у повсякденному 

житті; 

- використовує знання про будову, особливості предметів неживої 

природи у повсякденному житті; 

- підбирає власний одяг у відповідності до погоди; 
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- дотримується елементарних правил поведінки у природі, усвідомлює 

можливу небезпеку від незнайомих об'єктів, пояснює іншим як діяти в 

небезпечній ситуації, до кого звертатися за допомогою. 

 

2 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Людина» 

Ознайомлення із власним тілом та 

його будовою. Пізнання функцій та 

можливостей людського тіла. 

Турбота про здоров'я, гігієнічні 

навички. 

Стандарти і навички співжиття і 

співпраці в сім'ї. Домашні 

обов'язки. 

Професії батьків та інші професії. 

Чому і як треба берегти речі. 

Побутова техніка. Дозвілля в сім'ї 

(іграшки, організація вихідного 

дня). 

Безпечна поведінка вдома і на 

вулиці. Розпізнавання 

застережливих знаків, сигналів 

(типу «Прохід заборонено», 

«Повітряна тривога», «Обережно: 

міни» тощо; поведінка під час 

виявлення незнайомих предметів). 

Організація досліджень. 

Учень/учениця: 

- за запитаннями вчителя називає: 

імена матері, батька, найближчих родичів; 

- за допомогою вчителя пояснює: 

• зовнішню будову і функції людського 

тіла; 

• правила гігієни; 

- розпізнає здорові і шкідливі звички; 

- за допомогою вчителя пояснює: 

• призначення   і розташування 

предметів побуту; 

• правила безпечної поведінки з 

побутовою технікою; 

- за малюнком наводить приклади: 

• домашніх обов'язків; 

• безпечної та небезпечної поведінки 

вдома та на вулиці, в довкіллі; 

- дотримується правіш: поведінки у 

сім'ї; 

* за запитаннями вчителя називає: 

імена батьків і близьких людей; 

* за запитаннями вчителя показує: 

* руки,  ноги людини; предмети побуту; 

домашні приміщення. 

Змістова лінія «Людина в суспільстві» 

Батьківщина. Рідний край - міста і 

села. Чим відрізняється місто від 

села. Матеріальні і культурні 

здобутки рідного краю: театри, 

кінотеатри, ігрові майданчики, 

парки і т.п. Домашня адреса. 

Транспорт міста/села. Правила 

вуличного руху, перехід вулиці. 

Світлофор і його сигнали. 

Школа. Склад шкільного 

товариства: діти, які вчаться, та 

Учень/учениця: 

- за запитаннями вчителя називає свою  

країну,  столицю, рідне місто/село; 

домашню адресу; 

- знаходить на малюнку державні 

символи. 

- орієнтується у найближчому 

просторі, визначає небезпечні ситуації, 

об'єкти і людей, які можуть становити 

загрозу; 

- за запитаннями вчителя називає: 
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дорослі, які працюють. Імена учнів, 

вчителів, вихователів класу, 

працівників школи (вчителі, 

вихователі, лікар, кухар та ін.). 

Правила поведінки людини у 

суспільстві. 

Участь у благодійних заходах. 

Організація спостережень. 

Розв'язання ситуацій морального 

вибору. 

Приклади допомоги постраждалим 

від воєнних дій. 

імена своїх товаришів; імена працівників 

школи; 

- за допомогою вчителя пояснює: зміст 

професій водія, машиніста, тракториста та 

ін; 

- дотримується правил доброзичливого 

ставлення до шкільних товаришів, 

працівників школи; 

- за малюнками розповідає про 

транспорт міста і села; 

- дотримується правил дорожнього 

руху; 

- орієнтується у знаках світлофору; 

* за запитаннями вчителя знаходить на  

малюнку державні символи. 

* орієнтується у шкільному просторі; 

* за запитаннями вчителя називає: 

імена працівників школи; 

* дотримується відповідних правил 

поведінки у шкільних приміщеннях. 

Змістова лінія «Людина і природа» 

Жива і нежива природа. Що з чого 

виготовляють? 

Чому буває літо, осінь, зима, весна; 

ранок, день, вечір, ніч (значення 

сонця у природі та його висота над 

землею). 

Об'єкти неживої природи: повітря. 

Значення кисню для дихання 

рослин, тварин, людини. 

Погода щодня. Погода у різні пори 

року. 

Пори року та їх ознаки. 

Особливості життя рослин та 

тварин у різні пори року. 

Господарча діяльність людини у 

різні пори року. 

Спостереження за добовими 

змінами та рослинами, тваринами, 

діяльністю людей у різні пори 

року. 

Рослини: овочі, фрукти. Користь 

рослин (продукти харчування, ліки, 

деревина, папір тощо). Кущі, 

дерева, трави. Основні зовнішні 

Учень/учениця: 

- має уявлення і за малюнком наводить 

приклади: предметів неживої і живої 

природи, рукотворних об'єктів; 

- має уявлення про значення сонячного 

світла і тепла на землі; про добові та 

сезонні зміни в природі; про повітря і 

його властивості; 

- за запитаннями вчителя і малюнками 

називає пори року та відповідні явища у 

живій та неживій природі у різні пори 

року; 

- наводить приклади вирощування 

рослин, фіксує результати досліджень 

(експериментів); 

- наводить приклади свійських та диких 

тварин; 

- класифікує тварин за видами; 

- дотримується правил поведінки в 

природі, усвідомлює можливу небезпеку 

від незнайомих об'єктів, пояснює іншим 

як діяти в небезпечній ситуації, до кого 

звертатися за допомогою, бере посильну 

участь в природоохоронній діяльності; 
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органи рослини: коріння, стовбур, 

гілки, листя. 

Практичні роботи: вирощування 

цибулі, миття листя і поливання 

кімнатних рослин. 

Різноманітність тваринного світу: 

звірі, птахи, комахи, риби, плазуни. 

Свійські тварини. Дикі тварини. 

Екскурсії: на ферму, у зоопарк. 

Охорона і збереження природи. 

Правила поведінки в ситуаціях 

загрози для життя. Організація 

досліджень. 

- має уявлення про сезонні зміни у 

природі; 

- має уявлення про правила поведінки в 

природі, 

- бере посильну участь в 

природоохоронній діяльності; 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- усвідомлює можливості власних органів відчуття, рук та ніг; 

дотримується правил гігієни; 

- дотримується безпечної поведінки вдома, в школі, на вулиці, у 

громадських місцях; 

- дотримується встановлених правил поведінки у родині, колективі, 

суспільстві; розрізнює позитивні та негативні риси характеру людини; виявляє 

готовність наслідувати моральні якості та позитивні риси характеру у 

повсякденному житті; 

- використовує знання про особливості будови та життєдіяльності живих 

організмів у повсякденному житті; 

- підбирає власний одяг у відповідності до погоди; 

- дотримується елементарних правил поведінки у природі. 

 

 

5. ТЕХНОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ  

Трудове навчання  

Пояснювальна записка 

Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої освіти є 

формування у школяра здатності до зміни навколишнього світу засобами 

сучасних трудових технологій, до використання технологій для власної 

самореалізації, культурного й національного самовияву. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями технологічної 

освітньої галузі у початковій школі для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку є: 

- залучення учнів до різних видів трудової діяльності, формування вмінь 

для створення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий 

результат; 

- формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального 

ведення домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб 

інших, відповідальності за результати власної діяльності; 
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- формування вміння ефективно використовувати природні матеріали з 

турботою про навколишнє середовище; 

- створення умов для практичного і творчого застосування традицій і 

сучасних ремесел. 

Зміст освітньої галузі «Технології» для навчання дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку реалізується через навчальний предмет «Трудове 

навчання». 

Трудове навчання є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що 

продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями 

технологій основної школи та виконує пропедевтичну функцію щодо 

подальшого професійно-трудового навчання. 

Метою «Трудового навчання» в початковій школі для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку є формування і розвиток у межах 

пізнавальних можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, 

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

виконувати доступні види діяльності, пов'язані з найпоширенішими галузями 

народного господарства. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних 

загальноосвітніх та корекційно-розвиткових завдань. 

До загальноосвітніх завдань відносяться: 

- ознайомлення школярів з основами трудового процесу; 

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

з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання 

матеріалів; 

- розвиток пізнавальних здібностей, формування елементів графічної 

грамоти; 

- набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної 

діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками 

для оволодіння в основній школи доступними основами технологій; 

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

перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх 

професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу. 

Корекційно-розвиткові завдання спрямовуються на забезпечення: 

- пізнавального розвитку (формування явлень про послідовність та 

поетапне виготовлення виробу з опорою на зразок та предметно-інструкційну 

карту; розв'язування в процесі трудової діяльності пізнавальних задач у наочно-

дійовому та наочно-образному плані; формування умінь виконувати завдання 

на основі словесної інструкції з опорою на наочність, дотримання етапів 

діяльності (аналіз, планування та організація виготовлення виробу, 

самоконтроль); 

- мовленнєвого розвитку (на основі використання техніко-технологічної 

термінології у процесі розвитку зв'язного мовлення, формування умінь давати 

вербальний звіт про власну діяльність у вигляді фіксуючого, супроводжуючого 

та плануючого мовлення); 



 

 

53 

- сенсомоторного розвитку (формування умінь визначати форму, розмір, 

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

зорової, тактильної, слухової чутливості; розвиток дрібної моторики; навичок 

вправно володіти інструментами під час виконання практичних завдань); 

- особистісного розвитку (формування позитивного ставлення до праці, 

готовності доводити виконання трудового завдання до завершення; 

усвідомленої навчально-практичної діяльності, цілеспрямованості, 

організованості, охайності та інших важливих для праці якостей особистості). 

Зміст технологічної освітньої галузі в початкових класах для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку структурується за такими змістовими 

лініями: «Світ технологій», «Світ ремесел та декоративно-ужиткового 

мистецтва», «Основи конструювання», «Основи побуту». 

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

планувати власну діяльність у процесі вивчення різних видів матеріалів та 

опанування техніко-технологічними операціями у процесі виконання робіт з 

пластичними, природними, текстильними матеріалами, папером. Учнів 

навчають та удосконалюють вміння розпізнавати конструкційні матеріали, 

добирати для створення виробу, виконувати найпростіші способи їх обробки. 

Важливою умовою засвоєння цієї лінії є формування в учнів здатності розуміти 

і дотримуватися послідовності у виготовленні виробів. 

У процесі роботи з різними видами матеріалів школярі навчаються 

опановувати провідні техніко-технологічні операції (розминання, ліплення, 

різання ножицями, склеювання тощо). 

Пропоновані умови: наявність конструкційних матеріалів, технологічних 

карток (схем), необхідних для виготовлення виробу, інструментів та 

пристосувань, довідникових посібників (книжки з ілюстраціями до творів, 

набори малюнків тощо). Організація екскурсій, перегляд відеофрагметів, 

презентацій. 

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

на меті формувати в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового 

мистецтва та ремесел як культурної спадщини українського народу, а також 

вміння створювати та оздоблювати прості вироби за зразком та допомогою 

педагога чи власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік 

декоративно-ужиткового мистецтва. У процесі роботи провідними операціями 

будуть: різання ножицями, склеювання, зв'язування, ліплення тощо. 

Пропоновані умови: демонстрація наочних зразків, виробів, виготовлених 

традиційними та сучасними ремеслами; матеріалів, інструментів та 

пристосувань, каталогів, фотографій тощо. Перегляд та обговорення фільмів 

(мультфільмів), у яких висвітлюються технології традиційних та сучасних 

ремесел. Відвідування (реально чи віртуально) майстерень народних умільців, 

музеїв декоративно-ужиткового мистецтва. 

Змістова лінія «Основи конструювання» спрямована на залучення учнів до 

творчої діяльності у процесі конструювання та моделювання під час 

самостійної або колективної роботи з конструктором. Процес конструювання з 

готових деталей (моделей) конструктора має на меті сприяти розвитку 
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просторової уяви, мислення учнів, через зіставлення малюнків, наочних зразків, 

за якими учні складатимуть конструкції. Учні вчаться конструювати з різних 

видів конструкторів за зразком та інструкцією, з використанням дидактичних 

ігор та вправ. 

Пропоновані умови: наявність різних видів конструкторів, відповідних 

наочних зразків конструкцій; матеріалів для виготовлення та оздоблення 

виробу. 

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

організації власної життєдіяльності, розв'язувати практичні завдання у 

власному побуті, планувати та реалізовувати найпростіші трудові дії 

(організація робочого місця, догляд за рослинами, домашніми тваринами; 

приготування елементарних страв та сервірування столу; догляд за одягом та 

взуттям). 

Пропоновані умови: наявність побутових матеріалів, інструментів та 

пристосувань; об'єктів (іграшок, книжок тощо). Перегляд та обговорення 

фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються найпростіші дії щодо 

самостійності в побуті. 

Трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. На кожному 

занятті передбачено виконання практичної роботи. Об'єкти праці для 

виготовлення педагог добирає, спираючись на можливості та інтереси учнів. 

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться формуванню 

життєвої компетентності учнів, яка розглядається як здатність застосовувати на 

практиці знання, досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і 

соціально-побутової адаптації, набуті у процесі навчання та комплексної 

реабілітації. 

Добір змісту трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку здійснюється з урахуванням компетентнісного та особистісно 

орієнтованого підходів, на основі принципів достатності (необхідності) для 

навчання праці і корекції порушень розвитку у дітей означеної категорії з 

метою їх підготовки для самостійного життя та доступності для сприймання і 

засвоєння цією категорією дітей. 

Ознайомлення учнів з елементами комп 'ютерної грамоти має наскрізний 

характер і передбачає ознайомлення з основними частинами комп'ютера 

(ноутбука) у процесі вчительської презентації до урока, демонстрації на 

комп'ютері виробів з різних матеріалів, використання фотографій та малюнків 

об'єктів праці. Це сприятиме формуванню первинних уявлень про комп'ютер 

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

ланці школи. 

Засвоєння навичок самообслуговування відбувається у процесі дотримання 

під час уроків з трудового навчання санітарно-гігієнічних норм та вимог, 

правил організації робочого місця. Базові навички самообслуговування 

відпрацьовуються під час виховних годин, на уроках соціально-побутового 

орієнтування. 

Зміст навчання, перелік трудових операцій, об'єктів виробів у типовій 

освітній програмі з трудового навчання є орієнтовним і може варіювати та 
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змінюватись учителем залежно від пізнавальних можливостей учнів із 

порушеннями інтелектуального розвитку, матеріально-технічного забезпечення 

закладу освіти, регіональних виробничих та національних традицій. У процес 

трудового навчання можна вводити альтернативні розділи, які спрямовані на 

ознайомлення з певними трудовими технологіями та професіями дорослих. 

Змістом навчальної програми передбачено систематичне повторення як 

теоретичного, так і практичного матеріалу з метою його закріплення. 

Рекомендується спрямовувати учня на обов'язкове застосування набутих знань 

(санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеки праці та ін.) у його повсякденній 

життєдіяльності. 

У процесі трудового навчання вчитель максимально застосовує свій 

творчий потенціал та значну увагу має приділяти підтримці позитивної 

мотивації в учнів, усвідомленості ними техніко-технологічних знань, умінь та 

навичок, формуванню життєвої компетентності школярів. 

Програму розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, 

послідовності, науковості, системності навчання. 

Розподіл навчальних годин за темами, добір об'єктів праці вчитель 

визначає самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

1 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Світ технологій» 

Робота з глиною та пластиліном 

(солоним тістом) 

Техніко-технологічні відомості 

Властивості пластиліну: пластилін -

твердий, м'який. Тісто м'яке. 

Кольори пластиліну. 

Властивості глини: глина - тверда, 

м'яка. 

Підготовка пластиліну -розминання. 

Види ліплення: площинне 

(наліплювання на картон) та об'ємне. 

Розташування деталей з глини чи 

пластиліну на підставці з цупкого 

паперу. 

Закріплення деталей на підставці та 

його послідовність. 

Засоби праці, їх призначення та 

правила користування: стека, підкладна 

дошка. 

Трудові операції 

Поділ цілого шматка пластиліну 

Учень/учениця: 

• має уявлення про властивості 

пластиліну (глини, солоного тіста); 

• *має елементарні уявлення про 

властивості пластиліну (глини, 

солоного тіста); 

• має уявлення про призначення 

засобів праці (стеки, підкладної 

дошки), називає (показує) їх за 

пред'явленням; 

• має уявлення про використання 

глини та пластиліну, солоного тіста; 

• розуміє необхідність підготовки 

глини та пластиліну (солоного тіста) 

до роботи; 

• *має елементарне уявлення про 

види ліплення; 

• називає (*показує) вироби, 

зроблені із глини та пластиліну, 

солоного тіста за запитаннями 

вчителя; 
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(глини, солоного тіста) на частини. 

Розминання, відщипування, 

розкочування пластиліну долонями на 

підкладній дошці та між долонями. 

Скочування, сплющування між 

долонями. Вдавлювання поверхні. 

Примазування. Витягування між 

долонями. Зліплювання кінців паличок. 

Згинання країв. З'єднання частин 

(щільно притискувати одну частину до 

другої). 

• розрізняє засоби праці; 

• *має елементарні уявлення про 

послідовність дій при закріпленні 

деталей з пластиліну на картоні, 

підставці; 

• виконує за наслідуванням (*з 

допомогою педагога) трудові операції 

з розминання пластиліну, 

розкачування, скачування, 

сплющування, примазування, 

зліплення частин. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Предмети з розкачаних паличок (горщик, метелик, букви і цифри). Картинки-

мозаїки з маленьких кульок. Предмети круглої, овальної форми, пірамідка, 

посуд, похитуй, жабка, бджілка, зайчик, кошеня, ведмедик, білочка, рибка, 

їжачок, качечка, сніговик тощо. 

Робота з природними матеріалами 

Техніко-технологічні відомості 

Природні матеріали: листя, квіти, 

насіння, плоди дерев - каштани, горіхи, 

жолуді, шишки, шкаралупа волоського 

горіха, ракушки, - в залежності від 

місцевих природних умов. 

Властивості природних матеріалів. 

Способи з'єднання деталей, частин. 

Способи прикріплення засушеного 

природного матеріалу (листя та квітів) 

до паперу. Засоби праці та правила 

користування (клей, пензлик). 

Правила безпечної праці та санітарно-

гігієнічні вимоги. 

Трудові операції 

Збирання природного матеріалу. 

Прикріплення засушеного листя, 

насіння, квітів до паперу за допомогою 

пластиліну. Наклеювання на папір 

засушеного листя, насіння та квітів. 

З'єднання природних матеріалів 

пластиліном способом примазування, 

вдавлювання природних матеріалів у 

пластилін. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про властивості 

природних матеріалів; 

• має уявлення про способи 

з'єднання деталей виробів із 

природних матеріалів (пластиліном); 

• має уявлення про способи 

прикріплення листя та іншого 

матеріалу до паперу, 

• розрізняє засоби праці; 

• розпізнає природні матеріали; 

• дотримується правил безпечної 

праці під контролем вчителя; 

• наносить клей пензликом на папір; 

• прикріплює до паперу засушене 

листя, насіння за допомогою вчителя 

(за наслідуванням); 

• виконує трудові операції під 

керівництвом учителя: з'єднує 

природні матеріали пластиліном. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Композиції (орнаменти) з листя, насіння. Грибочки, пташки, звірі. Човник, 

черепаха, їжак, дикобраз, бабка, дерева, квіти та ін. (на вибір вчителя). 
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Робота з папером 

Техніко-технологічні відомості 

Види паперу за призначенням: 

газетний, для писання, малювання, 

обгортковий, побутовий. 

Властивості паперу: мнеться, 

згинається, розривається, ріжеться, 

всмоктує вологу. 

Кольори паперу. 

Засоби праці та приладдя для роботи з 

папером, їх призначення та правила 

користування: ножиці, шаблон, 

олівець, пензлик, клей. 

Техніка безпеки при користуванні 

ножицями. 

Аплікація, деталі аплікації. 

Використання шаблону. 

Прийоми різання ножицями по прямих 

лініях. 

Наклеювання деталей аплікації на 

аркуш паперу. 

Складання аплікації з різних 

геометричних форм, підготовлених 

вчителем. 

Трудові операції 

Згинання паперу навпіл. Розривання 

паперу по згину. Складання паперу з 

ріжка на ріжок. Згинання квадрата по 

діагоналі. Різання ножицями по прямих 

лініях. Розмічання деталей по шаблону 

та їх вирізання. Використання мірки. 

Нанесення клею пензликом на папір. 

Наклеювання деталей аплікації на 

аркуш паперу. 

Учень/учениця: 

*має елементарні уявлення про види 

та властивості паперу; 

• знає кольори паперу, називає 

(показує за запитаннями) їх з 

допомогою вчителя; 

• використовує інструменти та 

приладдя для роботи з папером 

(ножиці, олівець, шаблон, пензлик, 

клей) під контролем вчителя; 

• наклеює деталі на аркуш паперу (з 

допомогою); 

• складає аплікації з різних 

геометричних форм з допомогою; 

• виконує трудові операції за 

наслідуванням - розриває папір 

навпіл, по згину з допомогою; 

• вирізує деталі ножицями по прямій 

лінії, наносить клей пензликом на 

папір, наклеює деталі на папір за 

зразком та допомогою; 

• розрізняє геометричні фігури з 

допомогою вчителя; 

*наклеює елементи аплікації (під 

контролем з допомогою). 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Іграшки з паперу: будинок, човник, літачок. Геометричні фігури із смужок 

кольорового паперу (квадрати, трикутники, прямокутники). Аплікації із 

деталей геометричних фігур (будинок, ялинка, сова, квітка, рибка тощо). 

Аплікація з готових деталей геометричних форм (повітряні кульки, лялька, 

сніговик тощо). Аплікація з вирізаних учнями за шаблоном деталей (човник, 

пірамідка, собачка). Геометричний орнамент у квадраті (з готових деталей). 

Робота з текстильними матеріалами 

(нитками) 

Техніко-технологічні відомості 

Види та призначення ниток у побуті: 

Учень/учениця: 

*має уявлення про використання 

ниток у побуті (для шиття, 

вишивання, в'язання), знає властивості 
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для шиття, вишивання, в'язання. 

Властивості ниток: товщина (товсті, 

тонкі, міцні, легко рвуться), довжина 

(довга нитка, коротка), можна 

розірвати, відрізати ножицями, 

скрутити, сплести, зв'язати, наклеїти; 

нитки мають колір. 

Організація робочого місця. 

Трудові операції 

Шнурування на макетах, зав'язування 

шнурків на бантик; намотування ниток 

у моталки та клубки; відмірювання та 

відрізання тонких ниток. Відкриття та 

закриття застібок різного виду на 

тренажерах. Відривання та 

відрізування нитки заданої довжини. 

Приклеювання ниток на картон. 

Намотування ниток на картон. 

колір, товщина, довжина. 

• визначає властивості ниток, 

розрізняє колір,  розмір (довга-

коротка) з допомогою вчителя; 

• визначає кольори ниток з 

допомогою; 

• відрізає нитку ножицями під 

контролем та допомогою; 

• намотує нитки на картон з 

допомогою. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Намотані у моталки та шубки нитки; зашнуроване взуття. 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва» 

Світ професій. Ознайомлення з 

традиційними та сучасними ремеслами. 

Ознайомлення з виробами, 

виготовленими народними майстрами 

(відео-фрагменти, мультимедійні 

презентації, наочні вироби, 

спостереження під час екскурсії до 

музеїв з декоративно-ужиткового 

мистецтва). 

Створення та оздоблення виробу, 

застосовуючи технології традиційних 

ремесел або технік декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про вироби, 

виготовлені виготовленими 

народними майстрами; 

• має уявлення про важливість 

відродження та збереження 

традиційних ремесел; 

• виготовляє та оздоблює виріб із 

допомогою дорослих, застосовуючи 

елементи традиційних та сучасних 

ремесел (використання різних технік 

для виготовлення та оздоблення 

виробі; 

* виготовляє виріб спільно з 

дорослим, застосовуючи елементи 

традиційних та сучасних ремесел 

(використання різних технік для 

виготовлення та оздоблення виробів. 

Орієнтовні об'єкти праці: вироби з ниток, тканини, природних .матеріалів, 

комбіновані вироби тощо. 

Змістова лінія «Основи конструювання» 

Твхніко-технологічні відомості: 

Правила організації робочого місця при 
Учень/учениця: 

• вміє за допомогою вчителя 
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роботі з конструктором. 

Види конструкторів (набір будівельних 

кубиків, великий конструктор типу 

«Лєго», мозаїки, великі пазли). 

Деталі конструктора. 

Види з'єднання деталей конструктора. 

Правила роботи з різними видами 

конструкторів. 

Трудові операції: 

Дидактичні ігри. 

Складання мозаїки, пазлів, кубиків, 

деталей конструктора. Виконання 

конструкції за зразком. 

організовувати робоче місце для 

роботи з конструктором та 

проведення дидактичних ігор; 

• має поняття про види 

конструкторів та конструкторських 

наборів; 

• називає (показує) основні деталі 

різних конструкторів за запитаннями 

вчителя; 

• дотримується послідовності роботи 

за допомогою вчителя; 

• виконує побудову 3 елементарних 

деталей конструктора за словесною 

інструкцією вчителя 3 показом 

прийомів складання за зразком; 

* дотримується послідовності роботи 

за допомогою вчителя. 

Орієнтовні об'єкти праці: різні види мозаїчних малюнків. Об'єкти з будівельного 

матеріалу. 

Змістова лінія «Основи побуту» 

Організація робочого місця. 

Упорядкування особистих речей 

(шкільного приладдя). 

Складання шкільного приладдя та 

приготування до уроку трудового 

навчання. Прибирання робочого місця 

після уроку. 

Ознайомлення з санітарно-гігієнічними 

нормами (миття рук після виконання 

виробу, витирання рушником). 

Учень/учениця: 

* виконує найпростіші дії щодо 

самостійності у побуті 

(упорядковування особистих речей); 

• спільно з дорослими організовує та 

прибирає робоче місце відповідно до 

власних потреб та визначених 

завдань. 

Організація особистого побуту. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має елементарні уявлення про організацію робочого місця; 

- має елементарні уявлення про застосування ручних технік обробки 

матеріалів (паперу, глини, пластиліну, солоного тіста, природного матеріалу, 

ниток); 

- здійснює із допомогою та контролем вчителя елементарні технологічні 

операції у процесі власної предметно-практичної діяльності; 

- використовує під контролем вчителя техніко-технологічні навички у 

спільному процесі виготовлення виробів з різних матеріалів; 

- сприймає звернене мовлення; 

- розуміє інструкції у процесі предметно-практичної діяльності; 

- має елементарні уявлення про важливість самообслуговування 

(дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм). 
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2 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Світ технологій» 

Робота з глиною, пластиліном, 

солоним тістом 

Техніко-технологічні відомості. 

Застосування глини - виготовлення 

посуду (чайний, столовий, 

декоративний - кашпо), горщиків, 

іграшок. Засоби праці для роботи з 

глиною: різак, стека, лінійка. 

Стилізовані фігурки тварин, їх 

пропорції. 

Поняття про деталі, частини. Ціле і 

частини. Макет. 

Просторове розташування деталей на 

макеті (зліва, справа, посередині, 

перед, за, біля). 

Правила безпечної праці та санітарно-

гігієнічні вимоги. 

Організація робочого місця.  

Трудові операції  

Ліплення посуду способом 

вдавлювання і розплющування стінок 

виробу пальцями. Обробка виробу 

стекою. Оздоблення виробу 

кольоровим пластиліном. 

Аналіз стилізованої скульптурної 

фігурки за окремими частинами. 

З'єднання виліплених деталей в одне 

ціле способом примазування. 

Визначення просторового 

розташування предметів на макеті. 

Закріплення деталей макета на 

підставці. Визначення змісту макета. 

Учень/учениця: 

- має уявлення про використання 

глини для посуду різного 

призначення, горщиків, іграшок; 

- розрізняє посуд за призначенням 

(за малюнками); 

- розпізнає тварин на стилізованих 

фігурках, визначає деталі, частини; 

- має уявлення про просторове 

розташування деталей (зліва, справа, 

посередині, перед, біля); 

- має елементарні уявлення про 

властивості глини та пластиліну, 

засоби праці - називає (показує) їх; 

- * дотримується правил безпечної 

праці; 

- працює стекою, з'єднує деталі при 

мазу ван ня м; 

- *виконує трудові операції 

вдавлювання, розплющування 

пальцями з допомогою; 

- оздоблює виріб з допомогою; 

- * виконує операції з'єднання 

окремих деталей способом 

примазування під контролем вчителя; 

- визначає просторове розташування 

предметів на макеті, закріплює їх на 

підставці. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Предмети циліндричної форми: кухоль, стакан для олівців. Предмети конічної 

форми: відерце, горщик для квітів. Чайний посуд: чашка і блюдце, десертні 

тарілки, чайник для заварювання. Стилізовані фігурки птахів і тварин. 

Композиція «Колобок і лисиця», «Лисиця і журавель» та ін. 

Робота з природними матеріалами 

Техніко-технологічні відомості. 

Властивості засушених природних 

Учень/учениця: 

- називає властивості природного 

матеріалу за запитаннями (назва, 
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матеріалів: листя, квітів, трави, моху, 

пір'я, соломи, насіння. 

Прикріплювання природного 

матеріалу наклеюванням. 

Правила складання макета (визначення    

місця розташування кожного об'єкта, 

визначення способу закріплення). 

Організація робочого місця. Правила 

безпечної праці. 

Трудові операції 

З'єднання деталей клеєм, паличками, 

пластиліном, нитками. 

Наклеювання природного матеріалу. 

Закріплення окремих деталей та фігур 

(пташок, тварин) на підставці. 

колір, форма та ін.); 

- *розрізняє засоби праці та 

матеріали для з'єднання деталей з 

допомогою; 

- дотримується правил безпечної 

праці під контролем вчителя; 

- розташовує кожний об'єкт на 

макеті, закріплює на підставці з 

допомогою та зразком; 

- дотримується правил організації 

робочого місця; 

- з'єднує деталі клеєм, паличками, 

нитками за вказівкою та допомогою 

вчителя; 

- * наклеює природний матеріал на 

основу з допомогою; 

- закріплює окремі деталі та фігури 

пташок, тварин на підставці. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Фігурки тварин: пташка із жолудів, пір'я та паличок, заєць із жолудів, 

паличок, крилаток ясеня; рибка, черепашка з персикової кісточки. 

Порося, каченя з кукурудзяного качана, ялинкової шишки, паличок та 

гарбузового насіння. 

Декоративні візерунки з насіння, сюжетні композиції до казок, оповідань. 

Макети до знайомих дітям казок «Лисичка і журавель», «Колобок» та ін. 

Робота з папером 

Техніко-технологічні відомості 

Призначення і застосування картону. 

Властивості картону та паперу. 

Засоби роботи з картоном і папером: 

ножиці, шаблон, олівець, пензлик. 

Правила різання ножицями по прямих 

лініях і колу. Виготовлення оригамі, 

виробів із смужок паперу, виробів за 

шаблоном. Трудові операції 

Розмічання паперу і картону за 

шаблоном. Різання ножицями по лінії 

розмітки. Наклеювання деталей на 

основу. Склеювання зігнутих під 

прямим кутом частин виробу. 

Оригамі. Складання і вирізування з 

паперу різних фігур, форм тощо. 

Учень / учениця: 

- називає властивості картону та 

паперу, знає засоби праці (називає їх 

за показом учителя); 

- має уявлення про папір, технології 

оригамі; 

- *розрізняє предмети, матеріали та їх 

призначення за запитаннями вчителя; 

- розмічає разом з вчителем картон за 

шаблоном та ріже ножицями по лініях 

розмітки, змазує клеєм картон по всій 

поверхні; 

- виконує трудові операції технікою 

оригамі з допомогою вчителя; 

- * намагається різати ножицями по 

лінії розмітки, склеювати частини 

виробу під контролем вчителя 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Лічильний матеріал у формі смужок, квадратів, кружечків, трикутників, 

овалів. Закладки. Ліхтарики. Виготовлення елементарних паперових виробів 
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технікою оригамі. Виготовлення виробів із смужок паперу: ялинки, квітки, 

новорічної кульки, тощо. Виготовлення виробів за шаблоном: ліхтарик, 

ромашка, півник, котик та ін. 

Робота з текстильними матеріалами 

(нитками) 

Техніко-технологічні відомості 

Тасьма, шпагат, нитки (повторення). 

Ґудзики, їх види, отвори на них. 

Тканина у житті людини. П 

ризначення тканин - для одягу, 

білизни, оббивки меблів, вишивання 

та ін. 

Трудові операції 

Намотування ниток на картон, 

зв'язування ниток. 

Відбір ґудзиків. 

Учень / учениця: 

- називає властивості ниток, їх 

призначення, має уявлення про 

ґудзики (призначення, отвори); 

- *має елементарне уявлення про 

призначення тканини; 

- розрізняє (вибирає) нитки, ґудзики 

за розміром, кольором. 

- намотує нитки на картон, 

- зв'язує нитки (за показом учителя, 

за зразком та допомогою); 

- вибирає ґудзики за розміром, 

кольором. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення. 

Виготовлення плетених з ниток виробів. Закладки з картону, на яких наклеєні 

деталі з тканини. 

Сільськогосподарські роботи. 

Техніко-технологічні відомості. 

Кімнатні рослини. 

Догляд за кімнатними рослинами. 

Висаджування рослин у ґрунт. 

Посівний матеріал. Вимоги до 

посівного матеріалу. 

Насіння, його пророщування. 

Посів. Догляд за посівом.  

Трудові операції. 

Посів, догляд за посівом.  

Поливання квітів. 

Висаджування рослин. 

Догляд за рослинами. 

Учень: 

- * має уявлення про догляд за 

кімнатними рослинами; 

- має уявлення про підготовку насіння 

до пророщування; 

- *добирає посівний матеріал; висіває, 

висаджує рослини з допомогою; 

- здійснює догляд за посівом, 

рослинами з допомого вчителя. 

Об'єкти праці 

Кімнатні рослини. Насіння. Горщики з розсадою. Висадження рослин на 

грядку. 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткове мистецтва» 

Світ професій.  Ознайомлення з 

традиційними та сучасними 

ремеслами. 

Ознайомлення  з виробами, 

виготовленими народними майстрами 

(відео-фрагменти, мультимедійні 

презентації,  наочні вироби, 

Учень/учениця: 

• має  уявлення про вироби, 

виготовлені виготовленими народними 

майстрами 

• має уявлення про важливість 

відродження та збереження 

традиційних ремесел; 
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спостереження під час екскурсії до 

музеїв з декоративно-ужиткового 

мистецтва). 

Створення та  оздоблення виробу, 

застосовуючи технології традиційних 

ремесел або технік декоративно-

ужиткового мистецтва. 

• виготовляє та оздоблює виріб із 

допомогою дорослих, застосовуючи 

елементи традиційних та сучасних 

ремесел (використання різних технік 

для   виготовлення   та оздоблення 

виробів; 

*виготовляє виріб спільно з дорослим,   

застосовуючи елементи традиційних 

та сучасних ремесел (використання 

різних технік для виготовлення та 

оздоблення виробів. 

Орієнтовні об'єкти праці: вироби з тіток, тканина, природних матеріалів, 

комбіновані вироби тощо. 

Змістова лінія «Основи конструювання» 

Техніко-технологічні відомості: 

Правила організації робочого місця 

при роботі з конструктором. Види 

конструкторів (набір будівельних 

кубиків, великий конструктор типу 

„Лєго", мозаїки, великі пазли). Деталі 

конструктора. Види з'єднання деталей 

конструктора. Правила роботи з 

різними видами конструктору. 

Трудові операції: 

Складання мозаїки, пазлів, кубиків, 

конструктору. 

Складання виробу за зразком. 

Учень/учениця: 

- розрізняє види конструкторів; 

*має уявлення про деталі різних 

конструкторів; 

- має елементарні уявлення про 

сполучення деталей; 

- володіє елементарними прийомами 

з'єднання деталей конструктора; 

- відбирає для виробу потрібні 

деталі з допомогою; 

- * складає виріб разом з учителем. 

Орієнтовні об'єкти праці: 

Різні іграшкові будівлі з дерев'яного конструктора. Різні види мозаїчних 

малюнків. 

Змістова лінія «Основи побуту» 

Організація робочого місця. 

Упорядкування особистих речей 

(шкільного приладдя). 

Сервірування столу. Культура 

поведінки за столом. 

Учень/учениця: 

• * виконує найпростіші дії щодо 

самостійності у побуті 

(упорядковування особистих речей). 

• спільно з дорослими організовує та 

прибирає робоче місце відповідно до 

власних потреб та визначених завдань. 

• з допомогою вчителя сервірує стіл 

(*за покроковою інструкцією спільно з 

педагогом). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має уявлення про організацію робочого місця; 
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- має елементарні уявлення про застосування ручних технік обробки 

матеріалів (паперу, глини, пластиліну, солоного тіста, природного матеріалу, 

ниток); 

- здійснює із допомогою та контролем вчителя елементарні технологічні 

операції у процесі власної предметно-практичної діяльності; 

- використовує під контролем вчителя техніко-технологічні навички у 

спільному процесі виготовлення виробів з різних матеріалів; 

- сприймає звернене мовлення; 

- розуміє інструкції у процесі предметно-практичної діяльності; має   

елементарні уявлення про важливість самообслуговування (дотримання 

санітарно-гігієнічних правил та норм). 

 

 

6. МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 

Мистецтво 

Пояснювальна записка 

Метою навчання мистецтва є художньо-естетичний розвиток школярів, 

формування в них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва у процесі 

сприймання, розуміння та відтворення художніх образів, плекання пошани до 

культурних цінностей, формування основ загальнокультурної компетентності. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької 

освітньої галузі (мистецтво) у початковій школі для дітей з інтелектуальними 

порушеннями є: 

- Формування початкових знань про мистецтво, його образну мову та 

основні засоби виразності, особливості взаємозв'язку музичного та візуального 

мистецтва з синтетичними мистецтвами (хореографія, театр, кіно, цирк, 

мультиплікація), ознайомлення з роллю мистецтва у житті людей. 

- Розвиток художньо-естетичного сприймання, уміння аналізу художньої 

мови різних видів мистецтва та оцінювання мистецьких творів. 

- Формування адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів 

і явищ навколишнього світу й творів мистецтва, уміння зв'язно висловлювати 

особистіші враження, формування активного інтересу та потреби до різних 

видів художньо-творчої діяльності. 

- Опанування елементарними практичними вміннями та навичками, 

набуття початкового досвіду зі створення художніх образів у процесі власної 

художньо-творчої діяльності. 

- Корекція порушень пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, 

розвиток сенсорних здібностей. 

- Виховання основних моральних якостей особистості, морального 

ставлення до оточуючого світу, елементарних світоглядних уявлень і ціннісних 

орієнтацій, пошани до української культури. 

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на 

основі досягнення особистісно і компетентнісно зорієнтованої освітньої 

(засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння 

практичними уміннями і навичками) та корекційно-розвивальної (розвиток і 
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корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної сфери особистості 

дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: «Художньо-

творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація 

через мистецтво», які розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» спрямовує на розвиток 

художньо-практичних здібностей учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку через прикладне освоєння основ художньої мови різних видів 

мистецтва та способів художньо-творчого самовираження, набуття початкового 

досвіду посильного створення художніх образів у процесі власної елементарної 

творчості. Ця змістова лінія реалізується через формування умінь застосовувати 

різні виразні засоби творення художніх образів. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. 

її реалізація передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального 

розвитку художньо-естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток 

вміння цілеспрямовано й цілісно сприймати, відчувати, розуміти й адекватно 

оцінювати прекрасне в різноманітних його виявах, як-то: мистецтві, природі, 

суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких особистіших якостей, як 

почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися на 

різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у 

спогляданні та милуванні. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» спрямована на 

соціалізацію учнів з інтелектуальними порушеннями через мистецтво, 

усвідомлення ними свого «Я» (власних творчих здібностей, нахилів, 

можливостей й досягнень), формування вміння вільно і правильно 

висловлювати власні думки і враження, спілкуватися з однолітками і 

дорослими у процесі сприймання та відтворення творів образотворчого 

мистецтва та об'єктів і явищ оточуючого світу шляхом створення умов для 

елементарно-пошукової діяльності, її цілеспрямованості і завершеності, прояву 

ініціативності, позитивних емоцій, елементів уяви та фантазії учнів. Змістова 

лінія передбачає розвиток в учнів комунікативних умінь через створення 

ситуацій успіху і радості творчості у процесі образотворчої діяльності, 

формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан 

завдяки розумінню мови образотворчого мистецтва, розвитку навичок його 

цілісного сприймання та адекватної емоційно-естетичної оцінки, культури 

почуттів. 

Опанування мистецтва учнями з порушеннями інтелектуального розвитку 

ґрунтується на засадах компетентнісного, ціннісного, особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та інтегративного підходів. В основу 

програми покладено такі принципи: від простого до складного, від дійсності 

через мистецтво до життя, єдність пізнавально-репродуктивної та елементів 

творчої діяльності, розвиток здібностей емоційно-естетичного сприймання 

художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення його у 

самостійних роботах з урахуванням вікових та психофізичних особливостей 

розвитку і практичного досвіду учнів. 
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Зміст інтегрованого курсу побудовано за моделлю поліцентричної 

інтеграції мистецьких знань, що передбачає інтегрування домінантних 

змістових ліній - музичної та образотворчої, які органічно поєднуються в 

єдиний тематичний цикл на основі естетико-світоглядної орієнтації. Спільними 

для цих видів мистецтва є відображення в художніх образах закономірностей 

людського буття, що зумовлює єдину тематичну структуру програми 

«Мистецтво», логіку об'єднання навчального матеріалу в цілісні тематичні 

блоки. Особливості спільних тем, споріднених художньо-мовних аспектів 

змісту мистецької галузі зумовлюють процес застосування інтегративних 

художньо-педагогічних технологій. 

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку залежить від ефективності корекційної 

спрямованості освітнього процесу, що передбачає використання таких засобів 

навчання, які сприяють удосконаленню вищих психічних функцій, виробленню 

їх усвідомленості та довільності. Художньо-естетичний розвиток включає 

відпрацювання й корекцію довільної уваги, образної та логічної пам'яті, 

інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості в їх системній єдності, 

розвиток цілісності, осмисленості й узагальненості сприймання, мовленнєвих 

навичок, формування елементів творчої уяви та свідомого емоційно-

особистісного ставлення до прекрасного, вироблення вмінь адекватно 

мотивувати оцінку результатів практично-творчої діяльності істотними 

ознаками тощо. Шляхом систематичного і цілеспрямованого розвитку 

аналізувати художню мову різних видів мистецтва, адекватно оцінювати зміст і 

виражальні засоби мистецьких творів, знаходити суттєві ознаки, встановлювати 

логічні зв'язки, визначати послідовність роботи у процесі практичної 

діяльності, здійснювати контроль за своєю роботою, відповідно оцінювати її 

результати поступово відбувається розвиток і корекція інтелектуальних, 

емоційно-чуттєвих, ціннісних компонентів естетичної свідомості та елементів 

художньо-творчої діяльності, адже лише планомірне організоване залучення 

школярів до різноманітної художньо-естетичної діяльності з урахуванням 

індивідуально-диференційованого підходу здатне оптимально розвинути в них 

естетичне сприймання, естетичний смак, естетичні почуття й потреби. 

Планування інтегрованих уроків мистецтва має відповідати основним 

дидактичним вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки 

предмета та психофізичних порушень учнів. Заняття з мистецтва передбачають 

активізацію пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-чуттєвої та моторно-

рухової сфери школярів, створення на уроці особливої атмосфери творчості і 

радості, що зобов'язує вчителя обирати найбільш оптимальні шляхи подання 

навчального матеріалу та творчого структурування уроку. На уроці доцільно 

використовувати роботу в малих групах, командну та індивідуальну практично-

творчу роботу учнів, адже відчуття спільноти спряє розвитку соціальних 

навичок, поєднуючи соціальний, емоційний та когнітивний розвиток кожного 

учня, формуванню загальнолюдських цінностей: милосердя, чуйності, 

доброзичливості, вихованню поваги до ближнього і бажання бути кращим. 
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Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до 

розподілу тем, зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні 

умови, традиційні для певної місцевості види народного мистецтва. Вчителю 

надається можливість самостійно обирати варіанти завдань, замінювати їх за 

своїм бажанням, але з урахуванням навчально-виховних та корекційно-

розвиткових завдань, зазначених у програмі. 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

1 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Спів. Відтворення рухами характеру, 

темпу, ритму музики. 

Інсценізація пісень, створення 

театралізованих образів. 

Гра на музичних інструментах 

(трикутник, бубни, барабан, сопілка, 

ксилофон тощо): створення 

елементарного ритмічного супроводу до 

пісні, ритмічних послідовностей тощо. 

Використання музичної діяльності для 

поліпшення психоемоційного стану. 

Використання різних ліній, плям, форм, 

кольорів і їх відтінків для створення 

візуальних образів. 

Організація робочого місця. 

Створення зображень графічними 

матеріалами, фарбами. 

Елементарне компонування елементів 

композиції (площинної, об 'ємної). 

Вирізування, конструювання з паперу. 

Робота з природними матеріалами. 

Елементарна стилізація форм 

оздоблювальних елементів різних видів 

декоративно-прикладного мистецтва 

(народна іграшка, розпис, витинанка, 

писанка тощо). 

Ліплення з пластичних матеріалів. 

Дотримання охайності та правил техніки 

безпеки. 

Дослідження довкілля, виявлення 

цікавих, незвичайних об'єктів для 

створення художніх образів. 

Використання образотворчої діяльності 

для поліпшення психоемоційного стану. 

Учень/учениця: 

 співає вокальні вправи, дитячі пісні 

(зокрема музичний фольклор); 

 дотримується правил співу 

(постава, дихання); 

 створює елементарний ритмічний 

супровід до пісні; 

 відтворює (намагається 

відтворювати) прості ритмічні 

послідовності; 

 добирає (за допомогою вчителя) 

інструмент (трикутник, бубни, 

барабан, сопілка, ксилофон тощо) для 

передачі відповідного образу; 

 намагається грати з допомогою 

елементарні композиції (трикутник, 

бубни, барабан, сопілка (за умови 

дотримання гігієни користування), 

ксилофон тощо); 

 імпровізує голосом (музичні, 

мовленнєві інтонації), на музичних 

інструментах; 

 відтворює прості форми предметів і 

об'єктів довкілля фарбами (акварель, 

гуаш), графічними та пластичними 

матеріалами; 

 розміщує пропорційно зображення, 

використовуючи всю площину 

аркуша; 

 компонує (з допомогою учителя) 

зображення у форматі (вертикальний, 

горизонтальний); 

 створює елементарний стрічковий 
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Інсценізація (виконання нескладних 

ролей), етюди-наслідування. Відтворення 

елементарних танцювальних елементів. 

Інсценізація засобами пантоміми (міміка, 

жести). 

 

візерунок, прості декоративні розписи; 

 використовує у роботі основні, 

похідні, теплі й холодні кольори; 

 змішує та розбавляє водою фарби 

для отримання різних відтінків 

кольорів; 

 користується фарбами (акварель, 

гуаш), олівцями (кольоровими, 

восковими), пластиліном, 

фломастерами, палітрою, пензлями, 

стеками, ножицями тощо; 

 спостерігає різноманітність ікрасу 

природних форм, рослин,птахів, 

тварин у навколишньому середовищі; 

 досліджує (за допомогою вчителя) і 

виявляє цікаве, незвичайне у довкіллі; 

 має уявлення про геометричної 

подібності природних та штучних 

об'єктів; 

 працює (вирізує, конструює) з 

папером, з природнім матеріалом; 

 дотримується правил техніки 

безпеки; 

 прикрашає (за допомогою 

дорослого) середовище, в якому живе і 

навчається; 

 виконує нескладні ролі, етюди-

наслідування; 

 вправляється над інтонацією 

мовлення, чіткістю дикції, виразністю 

міміки і жесту, перевтілюючись у 

різних персонажів; 

 має уявлення про правила поведінки 

в театрі; 

 рухається в ритмі і темпі музики, 

 узгоджує свої рухи з музичним 

супроводом (співом); 

 орієнтується у просторі; 

 використовує засоби пантоміми 

(міміка, жести) під керівництвом 

педагога; 

 виконує твори мистецтва (співає, 

малює, танцює), які подобаються в 

межах своїх можливостей; 
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 називає свої уподобання у 

мистецтві. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Сприймання творів різних видів 

мистецтва. 

Добір із запропонованих слів-

характеристик (малюнків, піктограм), що 

співзвучні (відповідають) особистим 

емоціям та враженням. 

Визначення засобів виразності твору 

мистецтва. 

Порівняння природних форм, образів 

довкілля з їх художнім (декоративним) 

трактуванням. 

Знайомство з деякими видами театру та 

кіномистецтва. 

Учень/учениця з допомогою 

вчителя: 

 сприймає твір мистецтва, добирає із 

запропонованих слів (малюнків, 

піктограм) співзвучні (відповідні) 

особистим емоціям;  

 добирає (*у межах можливостей та з 

допомогою) із запропонованих слів 

(малюнків, піктограм) співзвучні 

(відповідні) особистим емоціям; 

 визначає темп (повільно, швидко); 

динаміку (гучно, тихо) з допомогою; 

 визначає колорит (теплий, 

холодний) творів мистецтва та 

учнівських робіт; 

 порівнює музичні та візуальні 

образи з допомогою педагога; 

 помічає красу в довкіллі; має 

уявлення про види театру (ляльковий, 

музичний) та кінематографу 

(кінофільм, мультфільм). 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Колективне виконання творчого задуму 

(оформлення класної кімнати, створення 

колективних художніх композицій тощо). 

Проведення шкільних мистецьких 

заходів (концертів, виставок, інсценізацій 

тощо). 

Ознайомлення і упровадження правил 

творчої співпраці, взаємодії, комунікації. 

Учень/учениця: 

• презентує результати власної 

творчості (співає пісні, виконує 

танцювальні рухи, демонструє власні 

роботи з образотворчого мистецтва 

тощо); 

• *(у межах можливостей та з 

допомогою) бере участь у 

колективному виконанні творчого 

задуму;  у шкільних мистецьких 

заходах (концертах, виставках, 

інсценізаціях тощо); 

• дотримується правил творчої 

співпраці. 
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2 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Виконання пісень різного емоційного 

змісту і характеру. 

Створення темброво-ритмічних 

супроводів до пісень і танців. 

Пластичне інтонування характеру 

музики, виконання ритмічно-

танцювальних рухів, дитяча гра. 

Музикування  на дитячих музичних 

інструментах. 

Основи створення елементарного 

реалістичного малюнка різноманітними 

заобами і техніками. 

Спостереження зображуваного об'єкта, 

визначення його форми, будови, кольору 

і розмірів окремих деталей і їх взаємного 

розташування. 

Орієнтування на площині аркуша паперу 

та у готовій геометричній формі (смузі, 

квадраті, колі). 

Дослідження довкілля для створення 

художніх образів. 

Інсценізація пісень, створення 

театралізованих образів (виконання 

нескладних ролей). 

Фантазії засобами танцю і пантоміми 

(міміка, жести). 

Використання художньо-творчої 

діяльності для поліпшення 

психоемоційного стану. 

 

Учень/учениця: 

 відтворює характер пісні (*за 

допомогою вчителя); 

 дотримується правил співу та 

поведінки  в  музичному  класі (*за 

нагадуванням вчителя); 

 створює простий ритмічний 

супровід плесканням, вистукуванням, 

тупотінням тощо (*за допомогою 

вчителя); 

 узгоджує ритмічний супровід із 

словами тексту пісні або ритмом 

танцю, власні ритмічні дії з діями 

колективу (*за допомогою вчителя); 

 виконує елементарні ритмічно-

танцювальні рухи (*за допомогою 

вчителя); 

 намагається дотримуватися правил 

елементарного музикування (*за 

нагадуванням вчителя); 

 відтворює у малюнку будову 

предмета, форму, пропорції й 

забарвлення його частин графічними 

матеріалами та фарбами (*у межах 

можливостей за допомогою); 

 вибирає положення аркуша паперу 

залежно від форми і розмірів 

зображуваних об'єктів; 

 складає та розташовує на площині 

(у просторі) окремі елементи 

зображень (форм) у просту 

композицію, зокрема декоративну 

(*намагається за допомогою вчителя); 

 підбирає кольори залежно від змісту 

зображення (*за допомогою вчителя); 

 додержується контурів окремих 

елементів у процесі розфарбування; 

 визначає етапи виконання художньо-

творчих завдань (*за нагадуванням 

вчителя); 
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 контролює власні практичні дії (*у 

межах можливостей); 

 розуміє правила поведінки в 

закладах культури та мистецтва; 

 називає свої уподобання у мистецтві; 

 прикрашає (за допомогою 

дорослого) середовище, в якому живе і 

навчається. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Знайомство з деякими видами і жанрами 

мистецтва, їх аналіз та інтерпретація. 

Сприймання творів різних видів 

мистецтва. Обговорення вражень, емоцій, 

які вони викликали. Добір із 

запропонованих слів-характеристик, що 

співзвучні особистим емоціям та 

враженням. 

Визначення засобів виразності твору 

мистецтва. 

Аналіз образів довкілля та порівняння з їх 

художнім трактуванням. 

Знайомство з деякими видами театру, 

кіномистецтва. 

Використання творів різних видів 

мистецтва для отримання задоволення. 

Учень/учениця: 

• емоційно позитивно відгукується на 

прояви прекрасного в навколишній 

дійсності - предметному світі, творах 

музичного та візуального мистецтва; 

• сприймає твір мистецтва та 

висловлює власні враження, добирає із 

запропонованих слів співзвучні 

особистим емоціям; 

• розпізнає та називає (*за допомогою 

вчителя) у творах образотворчого 

мистецтва (або репродукціях)  

зображення знайомих предметів, 

об'єктів, явищ, тварин, рослин, під 

керівництвом учителя порівнює їх за 

формою, забарвленням, розміром, 

називає персонажів (діючих осіб) 

ілюстрацій до художніх творів, 

порівнює їх; 

• визначає у творах музичного 

мистецтва темп (повільно, помірно, 

швидко); динаміку (гучно, тихо), 

характеризує мелодію (*за допомогою 

вчителя); 

• розпізнає деякі види театру 

(ляльковий, музичний) та 

кінематографу (кінофільм, мультфільм); 

• помічає красу в довкіллі; 

• отримує задоволення від спілкування 

з мистецькими творами. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Презентація та характеристика власних 

творчих досягнень. 

Проведення шкільних мистецьких 

заходів (концертів, виставок, інсценізацій 

Учень/учениця: 

• презентує результати власної 

художньо-творчої діяльності тощо 

(*намагається за допомогою вчителя); 
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тощо). 

Ознайомлення  і впровадження 

елементарних правил художньо-

естетичної співпраці, взаємодії, 

комунікації. 

• бере участь у шкільних мистецьких 

заходах, в обговореннях власних 

вражень від творів мистецтва тощо 

(*частково бере участь); 

• вербально описує свій художньо-

творчий задум; визначає, що вдалося чи 

не вдалося у його виконанні (*за 

нагадуванням вчителя); 

дотримується правил взаємодії у 

художньо-творчій співпраці (*у межах 

можливостей). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- емоційно позитивно відгукується на прояви прекрасного в навколишній 

дійсності - предметному світі, творах музичного та візуального мистецтва; 

- сприймає твір мистецтва та висловлює власні враження, добирає із 

запропонованих слів співзвучні особистим емоціям; 

- намагається розпізнавати зміст та основні виразні засоби музичних і 

візуальних творів (*за допомогою вчителя); 

- розрізняє на слух характер яскраво виражених пісенних, танцювальних, 

маршових творів (*за допомогою вчителя); 

- намагається правильно відтворити ритм найпростіших вправ, дитячих пісень 

тощо (*відповідно до інструкції вчителя); 

- використовує найпростіші навички гри в ансамблі (*за допомогою вчителя); 

- дотримується правил елементарного музикування (*за нагадуванням 

вчителя); 

- узгоджує ритмічний супровід із словами тексту пісні або ритмом танцю (*за 

допомогою вчителя); 

- узгоджує власні ритмічні дії з діями колективу (*за допомогою вчителя). 

- розрізняє та називає форми квадратних, прямокутних, округлих та трикутних 

предметів, види і типи ліній, кольори (*за допомогою вчителя); 

- у певній послідовності аналізує основні особливості наочно сприйнятого 

матеріалу (*за запитаннями вчителя); 

- визначає суттєві ознаки предмета шляхом розчленування відносно складної 

форми; 

- орієнтується на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі 

(смузі, квадраті, колі) відповідно до інструкції вчителя: посередині, зверху, знизу, 

праворуч, ліворуч, проміж; 

- користується орієнтирами, що подав учитель, або опорними точками і у 

відповідності з ними розташовує зображення на аркуші паперу; 

- на елементарному рівні від руки відображає в малюнках основну форму 

предметів та об'єктів, їх просторові відношення та забарвлення (*разом з 

учителем); 

- експериментує з художніми матеріалами, інструментами, образотворчими 

техніками (пуантилізм, малювання ватними палочками, плямографія, колаж, 
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малювання пензлем, олівцем, сіллю та ін.) у ході створення виразних образів; 

- дотримується послідовності виконання художньо-творчих завдань (*під 

керівництвом учителя); 

- викладає основний зміст створеного образу у словесній формі (*намагається 

за допомогою вчителя); 

- емоційно позитивно відгукується на прояви прекрасного в навколишній 

дійсності - предметному світі, творах музичного, візуального, театрального та 

кіномистецтва. 

 

 

7. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО  

Пояснювальна записка  

Метою вивчення образотворчого мистецтва є художньо-естетичний 

розвиток школярів, формування в них емоційно-ціннісного ставлення до 

мистецтва у процесі сприймання, розуміння та відтворення художніх образів, 

формування основ загальнокультурної компетентності. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької 

освітньої галузі (образотворче мистецтво) для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку є: 

 Формування початкових знань про образотворче мистецтво, його 

основні засоби художньої виразності, ознайомлення з творами візуального 

мистецтва. 

 Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами 

художньо-образотворчої грамоти у процесі художньо-практичної діяльності на 

уроках декоративного малювання, малювання з натури та тематичного 

малювання. 

 Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і 

явищ навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, уміння 

висловлювати особистісне враження, формування інтересу та потреби до 

художньо-творчої діяльності. 

 Корекція порушень пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, 

розвиток мовлення та сенсорних здібностей. 

 Виховання позитивних рис особистості. 

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на 

основі досягнення освітньої (засвоєння елементарних художньо-естетичних 

знань та оволодіння графічно-практичними уміннями і навичками) та 

корекційно-розвивальної (інтелектуальний, емоційно-чуттєвий, сенсорний 

розвиток) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: 

«Художньо-творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«Комунікація через мистецтво», які окреслюють контент досягнення загальних 

цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької 

освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» спрямована на розвиток 

художньо-практичних здібностей учнів з порушеннями розумового розвитку 
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через прикладне освоєння основ художньої мови різних видів і жанрів 

образотворчого мистецтва та способів художньо-творчого самовираження, 

набуття початкового досвіду посильного створення художніх образів у процесі 

власної елементарної творчості. Ця змістова лінія реалізується через 

формування умінь застосовувати різні художні матеріали і техніки у процесі 

створення художніх образів та естетичного перетворення довкілля. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. 

її реалізація передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального 

розвитку художньо-естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток 

вміння цілеспрямовано й цілісно сприймати, відчувати, розуміти й адекватно 

оцінювати прекрасне в різноманітних його виявах, як-то: мистецтві, природі, 

суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких особистіших якостей, як 

почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися на 

різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у 

спогляданні та милуванні. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» спрямована на 

соціалізацію учнів із порушеннями інтелектуального розвитку через мистецтво, 

усвідомлення ними свого «Я» (власних художньо-образотворчих здібностей, 

нахилів, можливостей й досягнень формування вміння вільно і правильно 

висловлювати власні думки і враження, спілкуватися з однолітками і 

дорослими у процесі сприймання та відтворення творів образотворчого 

мистецтва та об'єктів і явищ оточуючого світу шляхом створення умов для 

елементарно-пошукової діяльності, її цілеспрямованості і завершеності, прояву 

ініціативності, позитивних емоцій, елементів уяви та фантазії учнів. Змістова 

лінія передбачає розвиток в учнів комунікативних умінь через створення 

ситуацій успіху і радості творчості у процесі образотворчої діяльності, 

формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан 

завдяки розумінню мови образотворчого мистецтва, розвитку навичок його 

цілісного сприймання та адекватної емоційно-естетичної оцінки, культури 

почуттів. 

В основу програми покладено такі принципи: від простого до складного 

(від елементарної вправи до тематичної композиції); від дійсності через 

мистецтво до життя; єдність пізнавально-репродуктивної та творчої діяльності; 

систематичний розвиток здібностей емоційного сприймання художнього образу 

в мистецтві та житті і посильного відтворення його у самостійних роботах з 

урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку і практичного 

досвіду учнів. 

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів залежить від ефективності 

корекційної спрямованості освітнього процесу, що передбачає використання 

таких засобів навчання, які сприяють удосконаленню вищих психічних 

функцій, виробленню їх усвідомленості та довільності. Художньо-естетичний 

розвиток включає відпрацювання й корекцію довільної уваги, образної та 

логічної пам'яті, інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості в їх 

системній єдності, розвиток цілісності, осмисленості й узагальненості 
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сприймання, вдосконалення мовленнєвих навичок, формування елементів 

творчої уяви та свідомого емоційно-особистісного ставлення до прекрасного, 

вироблення вмінь адекватно мотивувати оцінку результатів практично-творчої 

діяльності істотними ознаками тощо. Шляхом систематичного розвитку вмінь 

розпізнавати і визначати форму, будову, розміри та пропорції окремих частин, 

забарвлення, просторове розташування предметів у навколишній дійсності й в 

творах мистецтва, аналізувати, порівнювати предмети і явища, знаходити 

суттєві ознаки, встановлювати логічні зв'язки, визначати послідовність роботи 

у процесі практичної діяльності, здійснювати контроль за своєю роботою, 

адекватно оцінювати її результати поступово відбувається розвиток і корекція 

інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, ціннісних компонентів естетичної 

свідомості та елементів художньо-творчої діяльності, адже лише 

цілеспрямовано організоване залучення школярів до різноманітної художньо-

естетичної діяльності здатне оптимально розвинути в них естетичне 

сприймання, естетичний смак, естетичні почуття й потреби. 

Планування уроків образотворчого мистецтва має відповідати основним 

дидактичним вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки 

предмета та психофізичних недоліків учнів. Уроки з образотворчого мистецтва 

передбачають активізацію пізнавальної активності, розвиток емоційної сфери 

школярів та створення на уроці особливої атмосфери творчості, що зобов'язує 

вчителя обирати найбільш оптимальні шляхи подання навчального матеріалу та 

творчого структурування уроку мистецтва. 

На уроці доцільно використовувати роботу в малих групах, командну та 

індивідуальну практично-творчу роботу учнів, адже відчуття спільноти спряє 

розвитку соціальних навичок, поєднуючи соціальний, емоційний та 

когнітивний розвиток кожного учня, формуванню загальнолюдських цінностей: 

милосердя, чуйності, доброзичливості, вихованню поваги до ближнього і 

бажання бути кращим. Плануючи урок образотворчого мистецтва, вчитель 

повинен передбачати єдність таких компонентів: освітні та корекційно-

розвиткові завдання; тема або об'єкт роботи; вид роботи (декоративне 

малювання, малювання з натури, тематичне малювання, бесіди з 

образотворчого мистецтва); матеріально-технічні та інформаційно-

комунікативні засоби; основні поняття, які учні повинні засвоїти на певному 

уроці. 

Серед методів навчання мають домінувати практичні вправи, пізнавальні 

ігри, створення ситуацій зацікавленості, метод синектики та інші, а діапазон 

навчальної взаємодії школярів має розширюватися поступово: у 1-2 класах - це 

переважно індивідуальна робота. У класі у навчальному осередку художньо-

творчої діяльності необхідно розмістити стенд для змінної виставки учнівських 

робіт. 

Із метою закріплення учнями здобутих у процесі образотворчої діяльності 

знань, умінь і навичок у позаурочний час можуть організовуватися різноманітні 

виховні заходи. У випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних 

предметів дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть 

організовуватися так звані «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом 
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спрямовують на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне 

продовження у виховному заході. 

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до 

розподілу тем, зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні 

умови, традиційні для певної місцевості види декоративно-прикладного 

мистецтва. Учителю надається можливість самостійно обирати варіанти 

завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з урахуванням освітніх та 

корекційно-розвиткових цілей, зазначених у програмі. 

Уроки  образотворчого  мистецтва  бажано  проводити  у спеціальних 

кабінетах (кабінетах образотворчого мистецтва або естетичного виховання), 

обладнаних необхідними навчальними посібниками, наочними засобами, 

технічною апаратурою. 

Система оцінювання навчальних досягнень школярів ґрунтується 

винятково на позитивному ставленні до кожного учня, незалежно від його 

природних здібностей до образотворчої діяльності. Оцінюється не рівень 

недоліків, а рівень досягнень учня у порівнянні з його попередніми 

досягненнями. 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

1 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Використання різних ліній, плям, 

форм, кольорів для створення 

візуальних образів. 

Організація робочого місця. 

Створення зображень графічними 

матеріалами, фарбами. 

Елементарне компонування елементів 

площинної композиції. 

Елементарна стилізація форм 

оздоблювальних елементів різних 

видів декоративно-прикладного 

мистецтва (візерунок, орнамент). 

Дотримання охайності та правил 

техніки безпеки. 

Дослідження довкілля, аналіз об'єктів 

для створення художніх образів. 

Використання образотворчої 

діяльності для поліпшення 

психоемоційного стану. 

Учень/учениця: 

♦ дотримується правил користування 

основними художніми та матеріально-

технічними засобами (м'яким олівцем, 

гумкою, гуашшю, фломастером та ін.); 

♦ проводить від руки лінії різного виду і 

типу, довільно регулює силу 

натискування, темп прямування (його 

уповільнення і прискорення), припинення 

прямування в потрібній точці 

(*намагається за допомогою вчителя); 

♦ дотримується напрямку штрихів під 

час фарбування малюнку (поверх униз, 

зліва праворуч, навскіс), не залишає 

прогалин, не виходить за межі контуру 

окремих елементів; 

♦ підбирає кольори залежно від змісту 

зображення (* намагається за допомогою 

вчителя); 

♦ орієнтується на площині аркуша 

паперу (*при необхідності   - за 

допомогою вчителя); 

♦ компонує (за допомогою учителя) 



 

 

77 

зображення у форматі (вертикальний, 

горизонтальний); 

♦ зображує предмети різноманітної 

(квадратної,   прямокутної, круглої, 

трикутної) форми за допомогою ліній 

графічними матеріалами (*намагається за 

допомогою вчителя); 

• визначає (за допомогою вчителя) 

послідовність виконання художньо-

образотворчих завдань; 

• оцінює (на елементарному рівні) свої 

роботи шляхом порівняння з натурою або 

зразком; 

• дотримується правил організації 

робочого місця; 

• прикрашає (за допомогою дорослого) 

середовище, в якому живе і навчається. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Порівняння геометричних фігур і тіл, 

видів і типів ліній, предметів за 

формою, розміром, забарвленням. 

Аналіз форм, образів довкілля та 

порівняння з їх художнім 

(декоративним) трактуванням. 

Сприймання творів образотворчого 

мистецтва. Обговорення вражень, 

емоцій, які вони викликали. Добір із 

запропонованих слів-характеристик 

(малюнків, піктограм), що співзвучні 

(відповідають) особистим емоціям та 

враженням. 

Знайомство з деякими видами 

кіномистецтва. 

Використання творів образотворчого 

мистецтва для отримання 

задоволення. 

Учень/учениця: 

• розрізняє основні геометричні фігури і 

тіла, види і типи ліній, предмети за 

формою, розміром, забарвленням (Зробить 

спроби сприймати і розрізняти за 

допомогою вчителя); 

• розпізнає кольори: червоний, жовтий, 

зелений, синій, коричневий, 

жовтогарячий, фіолетовий, чорний, білий 

(*під контролем учителя); 

• сприймає твір мистецтва, добирає із 

запропонованих слів (малюнків, 

піктограм) співзвучні (відповідні) 

особистим емоціям; 

• порівнює візуальні образи за допомогою 

педагога (*повторює за вчителем); 

• помічає красу  в довкіллі за допомогою  

вчителя  (* емоційно, словесно, рухами); 

• має  уявлення про види кінематографу 

(кінофільм, мультфільм) (*розуміє та 

реагує на мультфільм); 

• називає свої уподобання у мистецтві. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Колективне виконання творчого 

задуму (оформлення класної кімнати, 

створення колективних художніх 

Учень/учениця: 

• презентує (у межах можливостей) 

результати власної творчості, демонструє 
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композицій тощо). Проведення 

шкільних мистецьких виставок. 

Ознайомлення і упровадження правил 

творчої співпраці, взаємодії, 

комунікації. 

власні роботи з образотворчого мистецтва 

тощо (* намагається за допомогою 

вчителя); 

• бере участь у колективному виконанні 

творчого задуму; у шкільних мистецьких 

виставках, в обговореннях власних 

вражень від творів образотворчого 

мистецтва, зокрема, змісту анімаційних 

фільмів тощо (частково бере участь). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

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

прямокутник, трикутник, куля, куб), види і типи ліній (вертикальна, 

горизонтальна, пряма, похила, хвиляста, довга, коротка тощо), назви кольорів 

(червоний, жовтий, зелений, синій, коричневий, жовтогарячий, фіолетовий, 

чорний, білий), правила організації робочого місця (Зробить спроби сприймати і 

розрізняти за допомогою вчителя); 

- має уявлення про правила користування основними художніми та 

матеріально-технічними засобами (*має елементарні уявлення); 

- аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу (форму, будову 

складових частин, їх взаємне розташування, просторові відношення, 

забарвлення) та послідовність роботи під час малювання; 

- здатний проводити вільно, від руки прямі вертикальні, горизонтальні, 

похилі, замкнуті лінії графічними інструментами, пензлем, довільно регулюючи 

силу натискування, темп прямування (його уповільнення і прискорення), 

припинення прямування в потрібній точці; 

* користується трафаретами, шаблонами, опорними точками під час 

малювання; 

- орієнтується на площині аркуша паперу, визначає зображення стосовно 

аркуша паперу (*разом з вчителем); 

- дотримується під керівництвом вчителя певної послідовності під час 

малювання простих предметів і об'єктів, орнаментів з рослинних та 

геометричних форм тощо (*під контролем учителя); 

- посильно відтворює в малюнках під керівництвом вчителя основну форму 

предметів та елементів декоративного оформлення, їх будову, розмір, взаємне 

розташування, забарвлення, розмір, просторові відношення; 

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

допомогою вчителя); 

- здатний оцінити на елементарному рівні свої роботи та роботи однолітків 

шляхом порівняння з натурою або зразком, попереднім задумом; 

- емоційно адекватно відгукується на прояви прекрасного в оточуючий 

дійсності, предметному світі, творах образотворчого мистецтва (*за допомогою 

вчителя висловлює враження від побаченого); 

- - проявляє позитивне ставлення до художньо-творчої діяльності, акуратність, 

самостійність в роботі (*виявляє інтерес до образотворчої діяльності). 
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2 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Основи створення елементарного 

реалістичного малюнка. 

Спостереження зображуваного об'єкта, 

визначення його форми, будови, кольору 

і розмірів окремих деталей і їх взаємного 

розташування. 

Орієнтування на площині аркуша паперу 

та у готовій геометричній формі (смузі, 

квадраті, колі). 

Створення зображень різноманітними 

засобами і техніками. 

Дослідження довкілля для створення 

художніх образів. 

Використання образотворчої діяльності 

для поліпшення психоемоційного стану. 

Учень/учениця: 

• відтворює у малюнку будову 

предмета, форму, пропорції й 

забарвлення його частин графічними 

матеріалами та фарбами (у межах 

можливостей, за допомогою); 

• орієнтується на площині аркуша 

паперу; 

• вибирає положення аркуша паперу 

залежно від форми і розмірів 

зображуваних об'єктів; 

• складає та розташовує на площині 

(у просторі) окремі елементи 

зображень (форм) у просту 

композицію, зокрема декоративну 

(*намагається за допомогою вчителя); 

• підбирає кольори залежно від змісту 

зображення (*за допомогою вчителя); 

• додержується контурів окремих 

елементів у процесі розфарбування; 

• визначає етапи виконання художньо-

образотворчих завдань; 

• контролює власні практичні дії (у 

межах можливостей); 

• дотримується правил організації 

робочого  місця й безпечного 

користування основними художніми 

матеріалами та інструментами (*під 

контролем учителя); 

• прикрашає (за допомогою 

дорослого) середовище, в якому живе і 

навчається. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Порівняння геометричних фігур і тіл, 

видів і типів ліній, предметів за формою, 

розміром, забарвленням. 

Аналіз образів довкілля та порівняння з 

їх художнім трактуванням. 

Знайомство з деякими видами і жанрами 

образотворчого мистецтва, їх аналіз та 

Учень/учениця: 

• розпізнає та називає (*за допомогою 

вчителя) у художніх творах (або 

репродукціях) зображення знайомих 

предметів, об'єктів, явищ, тварин, 

рослин, під керівництвом учителя 

порівнює їх за формою, забарвленням, 
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інтерпретація. 

Сприймання творів образотворчого 

мистецтва. Обговорення вражень, емоцій, 

які вони викликали. Добір із 

запропонованих слів-характеристик 

(малюнків, піктограм), що співзвучні 

(відповідають) особистим емоціям та 

враженням. 

Використання творів образотворчого 

мистецтва для отримання задоволення. 

розміром; 

• називає персонажів (діючих осіб) 

ілюстрацій до художніх творів, 

порівнює їх; 

• емоційно позитивно відгукується на 

прояви прекрасного в навколишній 

дійсності -предметному світі, творах 

візуального мистецтва. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Презентація та характеристика власних 

творчих досягнень. 

Проведення шкільних мистецьких 

виставок. 

Ознайомлення і упровадження правил 

творчої співпраці, взаємодії, комунікації. 

Учень/учениця: 

• презентує (у межах можливостей) 

результати власної образотворчої 

діяльності тощо (* намагається за 

допомогою вчителя); 

• бере участь у шкільних мистецьких 

виставках, в обговореннях власних 

вражень від творів образотворчого 

мистецтва тощо (*частково бере 

участь); 

• вербально описує свій художньо-

творчий задум; визначає, що вдалося 

чи не вдалося у його виконанні. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- розрізняє та називає форми квадратних, прямокутних, округлих та трикутних 

предметів, види і типи ліній, кольори (*за допомогою вчителя); 

- у певній послідовності аналізує основні особливості наочно сприйнятого 

матеріалу за запитаннями вчителя; 

- порівнює зразок з формою-еталоном; 

- визначає суттєві  ознаки предмета шляхом розчленування відносно складної 

форми; 

- орієнтується на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі 

(смузі, квадраті, колі) відповідно до інструкції вчителя: посередині, зверху, 

знизу, праворуч, ліворуч, проміж; 

- користується орієнтирами, що подав учитель, або опорними точками і у 

відповідності з ними розташовує зображення на аркуші паперу; 

- дотримується послідовності виконання художньо-образотворчих завдань 

(*під керівництвом учителя); 

- на елементарному рівні від руки відображає в малюнках основну форму 

предметів та об'єктів, їх просторові відношення та забарвлення; 

- визначає потрібні кольори залежно від змісту зображення; 

- розфарбовуючи зображення, рівномірно накладає штрихи без 

надлишкового натиску в одному напрямку, додержує контурів (*разом з 
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учителем); 

- експериментує з художніми матеріалами, інструментами, образотворчими 

техніками (пуантилізм, малювання ватними палочками, плямографія, колаж, 

малювання пензлем, олівцем, сіллю та ін.) у ході створення виразних образів; 

- перевіряє правильність виконання зображення шляхом порівняння 

результату з натурою або зразком; 

- викладає основний зміст створеного зображення у словесній формі 

(*намагається за допомогою вчителя). 

- називає в художніх творах (або репродукціях) зображення предметів, 

об'єктів, явищ, тварин, рослин, під керівництвом учителя порівнює їх за формою, 

забарвленням, розміром; 

- називає персонажів (діючих осіб) ілюстрацій до художніх творів, порівнює 

їх (*намагається за допомогою вчителя); 

- емоційно позитивно відгукується на прояви прекрасного в навколишній 

дійсності - предметному світі, творах візуального мистецтва. 

 

 

8. МУЗИКА  

Пояснювальна записка 

Метою музичної освіти в початковій школі є формування і розвиток в 

учнів комплексу ключових, предметних та міжпредметних компетентностей у 

процесі опанування музичними цінностями та способами музичної діяльності 

шляхом здобуття власного естетичного досвіду й ціннісного ставлення до 

мистецтва, а також формування елементарної музичної освідченості та 

культури як важливої і невід'ємної частини їхньої духовності у процесі 

сприймання та інтерпретації кращих зразків української та світової культури. 

Завдання (освітні, виховні та розвиткові) спрямовані на формування 

базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів: 

- розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу скрізь 

призму музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела 

людських почуттів і переживань, втілених в музиці; 

- збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до 

розуміння художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших 

втіленнях; 

- сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних 

здібностей учнів; 

- виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення учнів 

у світ добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними знань про 

особливості художньо-образної мови музичного мистецтва. 

Корекційна спрямованість музично-естетичного навчання полягає у 

наступному: 

- корекція недоліків пізнавальної діяльності учнів шляхом 

систематичного, цілеспрямованого розвитку умінь слухати і визначати джерела 

музичних звуків, музичні інструменти, типи, жанри і форми музики; 



 

 

82 

- розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування 

виконавської і творчої діяльності; 

- виправлення недоліків моторно-рухової сфери в процесі музикування та 

виконання в русі; 

- розвиток емоційно-естетичного ставлення дітей до творів музичного 

мистецтва в процесі їх сприймання, розуміння та відтворення; 

- виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, 

зокрема формування основ національної свідомості. 

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів ціннісно-

орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних компетентностей, 

що досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і 

професійного музичного мистецтва. 

В основу програми покладені грані музики: «Музика в школі», «Про що 

розповідає музика», «Музика навколо нас», «Типи музики». Теми програми 

мають не тільки навчальний, але й музично-естетичний характер і відкривають 

можливість досягнення цілісності та єдності освітнього процесу не лише в 

межах одного уроку, але й протягом семестру, навчального року. Зміст і 

послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до 

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

художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння 

елементів музичної мови, можливості усвідомлення зв'язків музики з життям, 

набуттям ними практичного досвіду. Уміннями сприймати, аналізувати і 

виконувати музику учні оволодівають у тісному зв'язку із засвоєнням 

конкретної теми. 

Змістова лінія «Музика в школі» передбачає формування уявлень про 

музику та елементарні правила слухання музики, організацію слухової уваги, 

уміння позитивно реагувати на музичні звуки, корекцію звуковимови, розвиток 

фонематичного слуху, уваги, пам'яті, мислення на основі знайомства з 

джерелами музичних звуків, збагачення словникового запасу на основі 

вивчення назв музичних інструментів, формування організованості, 

дисциплінованості та зосередженості в процесі слухання музики. 

Змістова лінія «Про що розповідає музика» передбачає формування 

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

слухання, зосередженості в процесі слухання, правильної співочої постави, 

уваги та уміння зосереджуватися в процесі вивчення деригенських жестів, 

навички правильного дихання, певних знань, умінь та навичок співу; розвиток 

вміння розрізняти джерела музики, позитивно реагувати на об'єкти слухання та 

джерела музики. 

Змістова лінія «Музика навколо нас» передбачає: формування уявлень про 

музику, її зміст, розмаїття її характерів; уміння сприймати, розпізнавати і 

порівнювати зміст музики; уміння позитивно реагувати на настрій і характер 

музичного твору; розвиток, уточнення та конкретизацію знань про народну і 

композиторську музику; стимуляцію пізнавального інтересу до народної та 

композиторської музики; розвиток: уваги в процесі відтворення ритмічних 
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малюнків; темпоритмічного відчуття; ритмічного слуху; дрібної моторики кисті 

рук та різних груп великих м'язів; загальної моторики і рухових недоліків. 

Змістова лінія «Типи музики» передбачає: розвиток сприймання музики на 

основі вивчення основних типів музики; уміння сприймати і розпізнавати 

основні типи музики; розвиток емоційних реакцій у процесі слухання музики; 

зацікавленості до процесу слухання музики; збагачення музичної пам'яті, 

досвіду музично-слухового сприймання; розвиток довільної уваги та пам'яті в 

процесі слухання і спостереження за зміною характеру музичного твору; 

уточнення уявлень про виражально-зображувальні можливості музики; 

стимуляція асоціативного мислення; розвиток слухової уваги, зосередженості; 

цілісності сприймання музичних творів; збагачення активного словника в 

процесі виконання музичних завдань. 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

1 клас 

Орієнтовний 

зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Музика в школі» 

Музика як урок та 

як вид мистецтва. 

Кабінет музики. 

Способи 

орієнтування у 

навчальному 

просторі. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про  музику як навчальний предмет у 

школі; 

• за уточненням вчителя розуміє мовлення вчителя; 

• за допомогою вчителя називає і визначає 

місцезнаходження музичних об'єктів, своє робоче місце; 

• ознайомлений з кабінетом музики; 

• за підказкою вчителя показує музичні об'єкти, що 

розташовані у класі. 

Джерела музичних 

звуків (музичні 

інструменти та 

технічні засоби). 

Учень/учениця: 

• має уявлення про основні джерела   музики (*без 

засвоєння термінології); 

• слухає музичні звуки; 

• має уявлення про основні джерела музики без засвоєння 

термінології; 

* під контролем вчителя слухає музичні звуки. 

Звуки живої 

природа. 

Учень/учениця: 

• під контролем вчителя слухає звуки живої природи; 

• за допомогою вчителя розрізняє звуки живої природи; 

• за підказкою вчителя розрізняє звуки музики і живої 

природа; 

• впізнає фрагменти знайомих мелодій; 

• за підказою вчителя емоційно реагує на звуки живої 

природи та знайому мелодію. 

Звук голосу. 
Учень/учениця: 

• слухає звуки голосу вчителя, учнів; 
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• реагує та визначає голос, повертаючись у бік того, хто 

говорить; 

*за підказкою вчителя визначає голос, повертаючись у бік 

того, хто говорить; 

*під контролем учителя емоційно реагує на звуки глосу. 

Дитячі шумові 

(металофон, 

брязкальця, бубон, 

барабан, дзвіночки 

тощо) та музичні 

інструменти 

(фортепіано, баян, 

сопілка тощо). 

Українські народні 

інструменти: 

бандура, сопілка, 

бубон, особливості 

їх звучання. 

Учень/учениця: 

 має уявлення про дитячі шумові та музичні інструменти 

на вибір вчителя; 

 за допомогою вчителя повторює назви інструментів; 

 за допомогою вчителя розрізняє музичні інструменти за 

зовнішнім виглядом, розрізняє їх звучання; 

 за підказкою вчителя впізнає інструмент на ілюстрації, 

фото; 

 слухає звучання інструменту; 

 за допомогою вчителя впізнає і називає  дитячі шумові, 

музичні інструменти та українські народні інструменти; 

 має уявлення без засвоєння термінології про дитячі 

шумові та музичні інструменти на вибір вчителя; 

* за допомогою вчителя показує інструмент на ілюстрації, 

фото; 

* під контролем  вчителя слухає звучання інструменту. 

Правила слухання 

музики. 

Елементарні    

правила слухання 

музики. 

Емоційне 

реагування на 

музичні звуки  

(радість, смуток, 

співпереживання, 

страх). 

Учень/учениця: 

 має уявлення про правила слухання музики; 

 за вказівкою  вчителя слухає музичні твори; 

 впізнає фрагменти знайомих мелодій; 

 намагається виконувати правила слухання (не 

розмовляти, не перебивати  зауваженнями та вигуками, не 

відволікатися, не заважати слухати іншим); 

 емоційно реагує на звуки музики; 

 має уявлення про правила слухання музики без засвоєння 

термінології; 

 під контролем вчителя слухає музичні композиції; 

* за  нагадуванням вчителя намагається  дотримуватися 

правил слухання музики. 

Правила охорони 

голосу та співу. 

Охоронний 

співочий режим. 

Правильна співоча 

постава. 

Учень/учениця: 

 має уявлення про правила охорони голосу та співу; 

 під контролем вчителя виконує правила  охорони   

голосу (співає спокійно, не викрикує звуки, не напружує 

голос, не перекрикує товаришів, відчуває інтонацію); 

 під контролем вчителя дотримується елементарних 

правил співу і правильного дихання; 

 за нагадуванням вчителя дотримується правил 

співацької постави; 
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* без засвоєння термінології має уявлення про правила 

охорони голосу та співу; 

* за нагадуванням вчителя намагається співати  спокійно, 

не викрикувати; 

* під контролем вчителя намагається дотримуватися 

елементарних правил співу і правильного дихання. 

Змістова лінія «Про що розповідає музика» 

Музика в житті 

людини. Роль 

музики в житті 

людини. 

Музика як 

мистецтво. Музика 

вокальна та 

інструментальна. 

Учень/учениця: 

 за уточненням вчителя розуміє мовлення вчителя; 

 має уявлення про роль музики в житті людини; 

 має уявлення про основні джерела музики; 

 за допомогою вчителя називає і розрізняє на слух 

звучання дитячих шумових і музичних інструментів; 

 за підказкою вчителя розрізняє на слух вокальну та 

інструментальну музику; 

 без засвоєння термінології має уявлення про роль музики 

в житті людини; 

* за допомогою вчителя емоційно реагує на звучання 

дитячих шумових і музичних інструментів. 

Правила співу. 

Навички 

правильного 

дихання. 

Диригентські 

жести (увага, 

вступ, закінчення). 

Учень/учениця: 

 має уявлення про правила співу, охорони голосу та співу, 

співочої постави, навички правильного дихання, 

диригентські жести тощо; 

 за підказкою вчителя виконує правила охорони голосу та 

співу; дотримується  правильної співочої постави; 

 намагається правильно дихати; 

 за вказівкою вчителя реагує на диригентські жести; 

 за нагадуванням вчителя співає округлим та протяжним 

звуком; 

* без засвоєння термінології має уявлення про правила 

співу, охорони голосу та співу, співочої постави, навички 

правильного дихання; 

* за нагадуванням вчителя та під його контролем 

намагається дотримуватися правил охорони голосу та 

співу; 

* під  контролем вчителя намагається співати. 

Особливості 

музичних звуків 

(високі й низькі, 

довгі та короткі, 

гучні й тихі). 

Слухова увага та 

зосередженість в 

процесі слухання 

Учень/учениця: 

 має уявлення про особливості музичних звуків; 

 під керівництвом вчителя слухає музичні звуки; 

 повторює за вчителем назви висоти звучання музичних 

звуків (високо -  низько); тривалість їх звучання   (довгі  - 

короткі); їх динамічні відтінки (гучно - тихо); 

 за допомогою вчителя намагається розпізнавати висоту, 

тривалість та динамічні відтінки музичних звуків; 
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музичних звуків. 

Позитивні емоції 

(радість, 

задоволення)  у  

процесі слухового 

сприймання 

музичних звуків. 

 без засвоєння термінології має уявлення про особливості 

музичних звуків; 

* під контролем учителя слухає музичні звуки. 

Забарвлення 

звучання голосу 

людини та 

музичних 

інструментів. 

Учень/учениця: 

 під керівництвом вчителя 

 розрізняє звуки  голосу (вчителя, учнів, інших); 

 за підказкою вчителя розрізняє звуки голосів у класі; 

 слухає звучання музичних інструментів (*під контролем 

учителя); 

 за допомогою вчителя розрізняє на  слух  звук  голосу та 

звуки музичних інструментів; 

* під контролем вчителя слухає та визначає звуки голосу 

(вчителя, учнів, інших); 

* під контролем  вчителя слухає звучання музичних 

інструментів. 

Українська 

народна пісня 

(назва, текст пісні). 

Колискові, 

щедрівки. 

Учень/учениця: 

 має уявлення про українські народні  пісні (*без 

засвоєння термінології); 

 за допомогою вчителя впізнає і називає пісню, яка 

звучала на уроці; 

 за допомогою вчителя визначає характер пісні; 

 за допомогою вчителя добирає до змісту пісні 

відповідний малюнок, картинку, картку тощо; 

* ознайомлений про українські народні пісні; 

* під контролем учителя слухає народну пісню. 

Український 

народний танець. 

Ритмічність 

народного танцю. 

Гопак, козачок. 

Учень/ученця: 

• має уявлення про українські народні танці; 

• слухає звучання українських народних  танців  (*під 

контролем учителя); 

• за допомогою вчителя впізнає і називає танець, який 

звучав на уроці. 

• ознайомлений з характерними особливостями 

українського народного танцю; 

Ритмічний 

супровід до пісень 

і танців. 

Темпоритмічна 

діяльність. 

Учень/учениця 

• під контролем вчителя створює простий ритмічний 

супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо; 

• під керівництвом вчителя реагує на різні ритмічні 

супроводи; 

• за допомогою вчителя узгоджує ритмічний супровід із 

словами тексту; 
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• узгоджує власні ритмічні дії з колективом; 

• ознайомлений з особливостями темпоритмічної 

діяльності; 

• за допомогою вчителя намагається створвати простий 

ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, 

тупотінням під контролем учителя слухає звучання 

українських народних танців. 

Орієнтовний матеріал для сприймання: 

Українські народні пісні, «Ходить гарбуз по городу»; «Щедрик-ведрик», 

«Зайчику, зайчику», Я.Степовий; 

«Котику сіренький»; «Мак» (обр. Я.Степовий), 

«Осінь ходить по лісах», О.Тилічеєва; 

«Що у осені в кошику?», О.Тилічеєва; 

«На місточку», А.Філіпенко, Г.Бойко; 

«Гарний танець гопачок», А.Філіпенко; 

українські народні танці, «Козачок»; «Гопак»; 

В.Моцарт, Балет «Маленькі дрібнички», № 10,Gavotte; 

Й.Бах, Оркестрова сюїта № 3,Арія; 

П.Чайковський, Дитячий альбом, «Марш дерев'яних солдатиків», «Баба-Яга»; 

І.Штраус, «Марш Радецького»;  

Орієнтовний матеріал для виконання: 

Українські народні пісні, «Налетіли журавлі»;«Щедрик-ведрик», «Як діждали 

літа»; «Зозуля», Я.Степовий; «Збирай урожай», А.Філіпенко, Т.Волгіна; 

«По малину в сад підемо», А.Філіпенко, Т.Волгіна; 

«Про ведмедика», А.Філіпенко, Т.Волгіна; 

«Новорічна», А.Філіпенко, Г.Бойко; 

«Зимонька-снігуронька», Я.Степовий, 

«На місточку» А.Філіпенко, Г.Бойко; 

«Киця», В.Вітліна, Н.Найдьонова; 

«Калачі», А.Філіпенко, Г.Демченко. 

Українські народні пісні, «Налетіли журавлі»;«Щедрик-ведрик», «Як діждали 

літа»; «Зозуля», Я.Степовий; 

Орієнтовний матеріал для музикування та виконання в русі: 

Українські народні пісні, «Іди, іди дощику»; «Я коза ярая»; «Ладки-ладки», 

В.Верховинець; «Дрібушечки», Я.Степовий; «Гроза», С.Бублей; 

«Гоп, гоп, ту-ту-ту», «Сорока-ворона», «Вийди, вийди, сонечко»; 

«Дрібушечки», Я.Степовий. 

Вчитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для 

сприймання, виконання та .музикування з урахуванням сучасних напрацювань 

та особливостей інтелектуального розвитку учнів. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має елементарні уявлення про уроки музики та правила поведінки на 

уроках; 

- за допомогою вчителя здійснює підготовку до уроку музики; 
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- має уявлення про елементарні правила слухання музики; 

- позитивно реагує на музичні звуки; 

- під керівництвом вителя сприймає, слухає, ідентифікує та розрізняє 

звуки музики і живої природи; 

- за підказкою вчителя використовує у мовленні вивчені назви музичних 

об'єктів, розташованих у класі; 

- за підтримки дорослого може зосереджуватися в процесі слухання; 

- за підказкою вчителя намагається контролювати власні емоції; 

- намагається бути уважним в процесі відтворення ритмічних малюнків; 

- має уявлення про способи розвиткує співочого дихання; 

- під контролем вчителя застосовує навички правильного дихання; певних 

знань, умінь та навичок співу. 

- під контролем вчителя застосовує дикційно-артикуляційні навички; 

знання, уміня та навички співу; 

- емоційно реагує у процесі виконання пісні; 

демонструє доступні комунікативні способи спілкування. 

 

2 клас 

Орієнтовний 

зміст 

навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Музика навколо нас» 

Розмаїття 

характерів 

пісенної, 

танцювальної, 

маршової музики в 

народних та 

композиторських 

творах. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про 

життя людей і навколишній світ мовою звуків (*без 

засвоєння термінології); 

• спостерігає за змінами характеру музичних творів (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається розпізнавати зміст музики (*за допомогою 

вчителя). 

Головні ознаки 

найпростіших 

типів музики - 

пісні, танцю, 

маршу. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про головні ознаки найпростіших типів 

музики (*без засвоєння термінології); 

• розрізняє на слух яскраво виражені пісенні, танцювальні, 

маршові твори (*за допомогою вчителя). 

Музика народна та 

композиторська. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про народну музику і музику, створену 

композитором (*без засвоєння термінології); 

• слухає різні музичні твори (*під контролем учителя); 

• впізнає і називає знайомі музичні твори (*за допомогою 

вчителя). 

Народна музика: 

пісні й танці 
Учень/учениця: 

• має уявлення про українську народну пісню і танець (*без 
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України. засвоєння термінології); 

• слухає і визначає характер пісні чи танцю (*за допомогою 

вчителя); 

• впізнає знайомий музичний твір і називає його (*за 

допомогою вчителя). 

Втілення в музиці 

різних дитячих 

образів - іграшки 

та забави; музика в 

мультиплікації (на 

вибір учителя). 

Учень/учениця: 

• має уявлення про різні дитячі образи - іграшки та забави; 

музику в мультиплікації (*за допомогою вчителя); 

• намагається навести приклади, що звучали у класі (*за 

допомогою вчителя). 

Музичні 

інструменти у 

створенні 

різноманітних 

характерів музики 

(фортепіано, баян, 

сопілка, бандура, 

бубон тощо). 

Учень/учениця: 

• має уявлення про музичні інструменти (*без засвоєння 

термінології); 

• намагається називати музичні інструменти (* за 

допомогою вчителя); 

• намагається розрізняти музичні інструменти (*за 

допомогою вчителя); 

• слухає звучання різних музичних інструментів (*під 

контролем учителя); 

• намагається порівнювати характер нескладних 

музичних творів (*за допомогою вчителя). 

Музичні картини 

природи (природа 

в музиці). 

Учень/учениця: 

• має уявлення про образи природи в музиці (*без 

засвоєння термінології); 

• слухає музичні твори з яскраво вираженими образами 

природи (*під контролем учителя); 

• впізнає і називає знайомі образи природи в музичних 

творах (*за допомогою вчителя). 

Виконання пісень 

різного характеру. 
Учень/учениця: 

• намагається співати округлим та протяжним звуком; 

• намагається відтворити характер пісні (*за підтримкою 

вчителя); 

• намагається відтворити пісню разом з учнями класу 

(*за допомогою вчителя). 

Створення 

темброво-

ритмічних 

супроводів до 

пісень і танців. 

Учень/учениця: 

• створює простий ритмічний супровід плесканням, 

вистукуванням, тупотінням тощо (*за підтримкою 

вчителя); 

• розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий (*за 

допомогою вчителя); 

• узгоджує ритмічний супровід із словами тексту (*за 

допомогою вчителя). 
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Пластичне 

інтонування і 

дитяча гра. 

Учень/учениця: 

• намагається пластичними рухами показати характер 

музичного твору (*за допомогою вчителя); 

• намагається виконувати свою роль у дитячих іграх (*за 

допомогою вчителя); 

• узгоджує власні дії з колективом (*за нагадуванням 

учителя). 

Змістова лінія «Типи музики» 

Пісня, танець, 

марш - основні 

типи музики. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про основні типи музики: пісня, танець, 

марш (*за допомогою вчителя); 

• слухає музичні твори (*під контролем учителя); 

• називає музичний твір (*за допомогою вчителя); 

• визначає його характер (*за допомогою вчителя); 

• розрізняє пісню, танець і марш (*за допомогою 

вчителя). 

Різноманітність 

характерів музики. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про відмінності в характері музики (*без 

засвоєння термінології); 

• слухає і спостерігає за змінами характеру твору; 

• намагається визначати характер твору (*за допомогою 

вчителя). 

Виражально-

зображувальні 

можливості пісні, 

танцю і маршу. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про виражально-зображувальні 

можливості пісні, танцю і маршу (*без засвоєння 

термінології); 

• слухає і намагається зрозуміти, що саме виражає 

прослуханий музичний твір (настрій людини або її 

почуття, рухи людини або явища навколишнього світу (*за 

допомогою вчителя). 

Зображення 

музикою 

різноманітних 

рухів, певних 

життєвих подій, 

картин природи, 

звукових сигналів 

тощо. 

Учень/учениця: 

• уважно слухає і спостерігає за характером музичного 

твору; 

• намагається визначити, якому руху, якій події, картині 

природи чи звуковому сигналу належить ця музика (*за 

допомогою вчителя). 

Виражальні засоби 

музики в марші, 

пісні, танці. 

Учень/учениця: 

• мас уявлення про виражальні засоби пісні, танцю і маршу 

(*без засвоєння термінології); 

• слухає і намагається розрізняти мелодію і супровід, темп 

і динамічні відтінки музичного твору (*за допомогою 

вчителя). 
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Виконання пісень 

різного емоційного 

змісту і характеру. 

Учень/учениця: 

• намагається співати виразно округлим та протяжним 

звуком; 

• намагається відтворити характер пісні (*за допомогою 

вчителя); 

• намагається відтворити пісню разом з учнями класу 

(*за допомогою вчителя); 

• намагається дотримуватися правил співу та поведінки в 

музичному класі (*за нагадуванням учителя. 

Створення 

темброво-

ритмічних 

супроводів до 

пісень і танців. 

Учень/учениця: 

• створює простий ритмічний супровід плесканням, 

вистукуванням, тупотінням тощо (*за допомогою вчителя); 

• розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий (*за 

допомогою вчителя); 

• узгоджує ритмічний супровід із словами тексту пісні або 

ритмом танцю (*за допомогою вчителя); 

• узгоджує власні ритмічні дії з діями колективу (*за 

допомогою вчителя). 

Пластичне 

інтонування 

характеру музики, 

виконання 

ритмічно-

танцювальних 

рухів. 

Учень/учениця: 

• намагається пластичними рухами показати характер 

музичного твору (*за допомогою вчителя); 

• намагається виконувати ритмічно-танцювальні рухи 

(*за допомогою вчителя). 

Музикування на 

дитячих музичних 

інструментах. 

Учень/учениця: 

• намагається правильно відтворити ритм найпростіших 

вправ, дитячих пісень тощо відповідно до інструкції 

вчителя; 

• використовує найпростіші навички гри в ансамблі (за 

допомогою вчителя); 

• намагається дотримуватися правил елементарного 

музикування (*за нагадуванням учителя) 

Орієнтовний матеріал для сприймання: 

Українські народні пісні, «Два півники»; «Дударик», М.Леонтович; «У 

Віфлеємі новина»; «В полі, в полі плужок ходить», М.Леонтович ; «Добрий 

вечір тобі»; «Ой, хто, хто Миколая любить!»; «Щедрик», М.Леонтович; «Галя 

по садочку ходила»; 

українські народні танці, «Поліська полька»; «Гімн України», 

М.Вербицький, П.Чубинський; «До школи час», Ф.Колесса; «Дощик», 

М.Любарський; П.Чайковський, Пори року, «Осіння пісня»; П.Чайковський, 

балет «Лускунчик», «Вальс сніжинок»; Я.Степовий, «Сніжинки»; 

С.Рахманінов, «Італійська полька»; М.Лисенко, «Пісня без слів»; «Вальс»; 

«Перша втрата»;  
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Орієнтовний матеріал для виконання: 

Українські народні пісні, «Повішу я колисочку»; «Два півники»; «Добрий 

вечір тобі»; «Колядин, колядин, я у батька один»; 

поспівки «Бім-бом», «В нашім класі», «Дзвонить дзвінок»; «На святий 

вечір», М.Підгірянка, М.Фуртак; «Рум'яне сонце», Л.Ямковий, А.Мігай; 

«Школярі», Ф.Колесса; «Сім'я», А.Ахундова, І.Бершадський; «Наша Україна», 

М.Катричко, В.Кленець. 

Матеріал для музикування та виконання в русі: 

Українські народні пісні, «Ходить гарбуз по городу»; «Коляда, коляда»; 

«Щедрик», М.Леонтович; «Гей, Сірко!», В.Верховинець; «Гоп-гоп», 

В.Верховинець; «Дивовижні сходи», О.Тилічеєва. 

Учитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори 

для сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних 

напрацювань тощо. 

Життєва компетентність 

Учень /учениця: 

- має уявлення про музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і 

навколишній світ мовою звуків (*без засвоєння термінології); 

- намагається розпізнавати зміст музики (*за допомогою вчителя); 

- розрізняє на слух яскраво виражені пісенні, танцювальні, маршові твори 

(*за допомогою вчителя); 

- має уявлення про відмінності в характері музики (*без засвоєння 

термінології); 

- слухає і спостерігає за змінами характеру твору; 

- намагається визначати характер твору (*за допомогою вчителя); 

- намагається правильно відтворити ритм найпростіших вправ, дитячих 

пісень тощо відповідно до інструкції вчителя; 

- використовує найпростіші навички гри в ансамблі (за допомогою 

вчителя); 

- намагається дотримуватися правил елементарного музикування (*за 

нагадуванням учителя; 

- розрізняє тембр голосу жіночий/чоловічий (*за допомогою вчителя); 

- узгоджує ритмічний супровід із словами тексту пісні або ритмом танцю 

(*за допомогою вчителя); 

- узгоджує власні ритмічні дії з діями колективу (*за допомогою вчителя). 

 

 

9. ФІЗКУЛЬТУРНА ГАЛУЗЬ 

Фізична культура 

Пояснювальна записка 

Здоров'яформуюча та здоров'язберігаюча функції фізичної культури дітей 

із порушеннями інтелектуального розвитку на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства набуває великого значення у зв'язку з зростанням 

захворюваності, погіршенням фізичного розвитку та фізичної підготованості 

школярів. 
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Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення здоров 

'язбереження та здоров'яформування школярів із порушеннями 

інтелектуального розвитку, як вагомого аспекту оптимізації їх подальшої 

соціальної адаптації. Для забезпечення всебічного розвитку дітей шкільного 

віку з особливими освітніми потребами суттєве значення має здоровий спосіб 

життя та його складники, особливо - оптимальний режим організованої 

фізкультурної рухової активності, який сприяє формуванню здоров'я, 

підвищенню адаптаційного потенціалу учня. У зв'язку з цим набуває 

актуальності питання оптимізації навчання школярів із порушеннями 

інтелектуального розвитку, що відповідає умовам запровадження концепції 

Нової української школи. 

Основною метою навчального предмету «Фізична культура» є: 

формування умінь і навичок здорового способу життя, гармонізація 

психофізичного розвитку та корекція його порушень, всебічний розвиток 

особистості, забезпечення оптимальної адаптації школярів до фізичних і 

соціальних умов довкілля. 

Мета реалізується вирішенням наступних взаємопов'язаних завдань: 

- зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному психофізичному розвитку 

учнів; 

- розвиток функціональності та компенсаторних можливостей аналізаторів 

і міжаналізаторних зв'язків; 

- попередження та корекція порушень психофізичного розвитку, 

вторинних порушень; 

- формування достатнього рівня практичних умінь і навичок; 

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

швидкості), розвиток відчуття темпу та ритму; 

- мовленнєвий розвиток, збагачення та конкретизація активного та 

пасивного словника; 

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

фізичне вдосконалення, як невід'ємні складові загальної культури людини; 

- формування потреби до занять фізичною культурою і спортом, здорового 

способу життя; 

- формування позитивної соціальної поведінки учнів: виховання морально-

вольових якостей, комунікативних навичок, культури спілкування; формування 

адекватної самооцінки тощо. 

Засобами фізичної культури є фізичні вправи (основний засіб), гігієнічні та 

природні чинники: 

- фізичні вправи: гімнастичні, елементарні спортивно-прикладні вправи та 

ігри; 

- гігієнічні чинники: дотримання режиму сну та харчування, гігієни тіла, 

рухової активності та відпочинку тощо; 

- природні чинники: сонячне опромінення в процесі фізичного виховання 

та сонячні ванни як чинник загартування; аерація під час занять та повітряні 

ванни як чинник загартування; загальні та часткові обливання, обтирання, 

купання. 



 

 

94 

Специфіка навчального предмету «Фізична культура» початкової ланки 

освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 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 порушень: порушення опорно-рухового 

апарату, зниження зору, порушення мовлення, наявність психопатоподібних 

станів тощо. Такі поєднання ведуть до ще більш вираженої своєрідності 

психофізичного розвитку учнів. 

Потрібно відзначити, що контингент спеціальних шкіл для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку неоднорідний за віком, станом 

здоров'я, особливостями психофізичного розвитку, наявністю та якістю 

дошкільної підготовки та здатністю до навчання. 

Корекційно-розвиткова спрямованість освітнього процесу визначається 

наявністю індивідуальних психофізичних порушень дітей. Все це зумовлює 

потребу в здійсненні індивідуального та диференційованого навчання. У 

процесі проведення корекційно-розвиткової 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. Важливе 

місце в змісті програми приділяється мовленнєвому розвитку школярів: 

збагаченню та конкретизації активного та пасивного словника, розвитку 

комунікативних умінь, що є основою для набуття учнями досвіду спілкування 

та формування позитивних особистісних якостей. У контексті ідеї соціалізації 

дітей з легким, а особливо - з помірним ступенем інтелектуальних порушень, 

особливу роль відіграє розвиток як вербальної, так і невербальної їх 

комунікації. Головне при цьому - задіяти всі існуючі можливості для 

спілкування. 

Для корекції психоемоційного стану учнів важливим є застосування 

елементів музикотерапії та кольоротерапії. У 2-му класі, з метою підвищення 

ефективності освітнього процесу, доцільно збільшення часу на проведення 

коригуючих і розвиваючих ігор, що включають елементи загальнорозвиваючих, 

коригуючих і спортивно-прикладних вправ. Це сприяє зменшенню рівня 

навантаження, стомлюваності учнів; підвищенню рівня сприйняття ними 

навчального матеріалу, розумової та фізичної працездатності, концентрації 

уваги; розвитку пам'яті, емоційної сфери; вдосконаленню рухових умінь; 

розвитку рухових якостей та вихованню комунікативних навичок школярів. 

Оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури визначає ступінь 

формування їх здоров'язбережувальної компетентності, здійснюється вербально 

та передбачає врахування особистих здобутків дітей. При оцінюванні 

навчальних досягнень з фізичної культури потрібно відзначити важливість 

індивідуального та диференційованого підходу, індивідуального контролю та 

регулювання фізичного та психоемоційного навантаження, дотримання 
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індивідуальних лікарських протипоказань. Важливим є забезпечення лікарсько-

педагогічного спостереження: як контроль виконання рухових дій, так і 

контроль і оперативне регулювання фізичного навантаження дітей відповідно 

до їх індивідуальних можливостей, що набуває особливого значення при роботі 

з учнями підготовчої і спеціальної медичних груп. 

Учні, віднесені за станом здоров'я до підготовчої групи, виконують 

програму основної, за винятком індивідуально протипоказаних вправ. Учні, 

віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, займаються за 

спеціальною програмою лікувальної фізичної культури та мають два 

додаткових заняття. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійснюється 

за параметрами «зараховано» чи «не зараховано». 

Щодо змістових ліній представленої типової програми, що визначають 

навчальну діяльність учнів це - «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна 

діяльність», «Комунікативна діяльність». 

Змістова лінія «Рухова діяльність» визначає належний рівень оволодіння 

учнями знаннями, уміннями і навичками на уроках, фізкультурно-оздоровчих 

заходах у режимі дня та фізкультурно-масових заходах. При цьому особлива 

увага надається підвищенню мотивації рухової діяльності, формуванню 

навичок рухової діяльності, розвитку фізичних якостей, профілактиці та 

корекції порушень психофізичного розвитку та дозуванню фізичних 

навантажень молодших школярів. 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає формування у 

школярів знань, умінь і навичок, необхідних для участі в рухливих іграх 

різного рівня інтенсивності, естафетах і змаганнях. Особливо важливим є 

виховання в учнів активності; здатності до оцінювання та контролю власних 

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

співпраці з педагогами та іншими учнями. 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» передбачає корекцію 

комунікативного розвитку, що сприяє подальшій соціальній адаптації та 

інтеграції у суспільство здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального 

розвитку. Важливим є розвиток здатності до сприймання зверненого мовлення 

вчителя та однокласників, знань і навичок взаємодії з оточуючими й окремими 

людьми та подіями в процесі занять; формування навички спілкування з 

іншими учнями та вчителем; навички узгодження своїх дій з діями товаришів і 

вчителя; навички контролю своєї поведінки. 

Результати навчання й орієнтовний зміст 

1 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального 

матеріалу 

Предмети о-оріснтовані компетентності 

Змістова лінія «Рухова діяльність» 

Фізична культура та її 

значення в житті 

людини. Правила 

поведінки, гігієни та 

Учень/учениця: 

• має елементарне уявлення про фізичну культуру та 

її значення (за підказкою вчителя); 

• має уявлення про правила поведінки та гігієни учнів 
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техніки  безпеки  на 

уроці фізичної 

культури. 

Підготовка до уроку 

фізичної культури. 

Вимоги до спортивного 

одягу та взуття. 

* Правила поведінки та 

гігієни учнів під час 

проведення уроків 

фізичної культури. 

*Правила безпеки при 

виконанні фізичних 

вправ. 

*Підготовка до уроку 

фізичної культури. 

*Вимоги до 

спортивного одягу та 

взуття. 

під час проведення уроків фізичної культури; правила 

безпеки при виконанні фізичних вправ; підготовку  до 

уроку;  вимоги до спортивної  форми  та взуття (за 

підказкою вчителя); 

• здійснює підготовку до уроку фізичного виховання 

(за допомогою чи під контролем учителя); 

• дотримується основних правил поведінки, гігієни 

та техніки безпеки на уроці фізичної культури; вимог 

до спортивної форми та взуття (за допомогою  чи за 

вказівкою вчителя); 

*має елементарне уявлення про правила поведінки та 

гігієни учнів під час проведення уроків фізичної 

культури; правила безпеки при 

виконанні фізичних вправ; підготовку до уроку; 

вимоги до спортивної форми та взуття (за 

допомогою вчителя). 

Сприйняття зверненого 

мовлення вчителя та 

практичного матеріалу. 

Учень/учениця: 

• сприймає звернене мовлення вчителя (за підказкою 

вчителя);  

*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою 

вчителя). 

Терміни з предмету 

фізична культура. 
Учень/учениця: 

• сприймає терміни з предмету фізична культура (за 

допомогою чи за підказкою вчителя). 

Дихальні вправи. Учень/учениця: 

• здійснює носове дихання (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

• виконує вправи з дозованим опором (надуває 

іграшки, м'ячі тощо) (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• виконує вправи з подовженим видихом, з 

вимовлянням звуків на видиху (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*здійснює носове дихання (за допомогою вчителя); 

• виконує вправи з дозованим опором (надуває 

іграшки тощо) (за допомогою чи наслідуючи вчителя). 

Вправи на 

розтягування. 
Учень/учениця: 

• розрізняє основні частини тіла, задіяні при 

виконанні вправи (за допомогою вчителя); 

• виконує нахили тулуба (вперед, назад) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує нахили голови (вперед, назад,  праворуч,  
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ліворуч) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує повороти голови (праворуч, ліворуч) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя,); 

• виконує повороти тулуба (праворуч, ліворуч) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• здійснює симетричні махи руками (вгору, вниз, у 

сторони) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує згинання та розгинання стоп (одночасно та 

почергово) у в.п. сидячи та у в.п. лежачи на спині (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• уміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за 

допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про основні частини тіла, 

задіяні при виконанні вправи (за допомогою вчителя); 

* виконує нахили тулуба (вперед, назад) (за 

допомогою вчителя);  

* виконує нахили голови (вперед, назад) (за 

допомогою вчителя);  

* здійснює симетричні махи руками (вгору, вниз, в 

сторони) (за допомогою вчителя). 

Вправи на 

розслаблення. 
Учень/учениця: 

• має елементарне уявлення про узгодження дихання 

при виконанні вправи (за допомогою чи за вказівкою 

вчителя); 

• виконує рекомендації учителя при виконанні вправи; 

• виконує легкий струс руки з невеликим нахилом 

тулуба в бік цієї кінцівки (чергуючи руки) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує струси рук, нахилившись вперед (одночасно 

та почергово) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує струси  рук (за допомогою вчителя); 

*'дотримується рекомендацій учителя при виконанні 

вправи (за допомогою вчителя). 

Вправи для розвитку 

координаційних 

здібностей. 

Учень/учениця: 

• розрізняє основні частини тіла, задіяні при 

виконанні вправи; основні просторові характеристики 

виконаної рухової дії (за допомогою вчителя); 

• використовує засвоєний словник в межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу (за допомогою 

вчителя); 

• виконує вузьку стійку ноги нарізно на пальцях, 

стопи рівнобіжні (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• виконує ходьбу прямо та боком по мотузці 

(гімнастичному канату, обручу), покладеній на 
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підлогу (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує ходьбу обмеженою площиною (по 

«коридору» на підлозі) (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• виконує перекати з пальців на п'яти та навпаки, 

стоячи серединою стопи на гімнастичній палиці (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує котіння стопами малого м'яча у заданому 

напрямку (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*має елементарне уявлення про основні частини тіла, 

задіяні при виконанні вправи (за допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи 

доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*виконує котіння великого м'яча (за допомогою 

вчителя); 

*виконує передачу предмета (наприклад, кеглі, 

прапорця) з руки в руку (без обмеження зорового 

сприйняття) (за допомогою вчителя). 

Стройові вправи. Учень/учениця: 

• знає своє місце в строю (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

• сприймає та виконує команди вчителя (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

• здійснює шикування парами, в коло, колону та 

шеренгу по одному та перешикування (за допомогою 

чи за показом учителя); 

• виконує ходьбу в обхід (за допомогою чи за показом 

вчителя); 

*сприймає та виконує команди вчителя (за допомогою 

вчителя); 

• ознайомлений з тематичними піктограмами (за 

допомогою вчителя); 

• намагається узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя); 

*сприймає та виконує команди вчителя (за допомогою 

вчителя); 

*здійснює шикування в шеренгу та в колону по 

одному (за допомогою чи за показом учителя); 

*намагається узгоджувати свої дії з діями інших учнів 

(за допомогою вчителя). 

Ритмопластичні вправи. Учень/учениця: 

• розрізняє початок та кінець музичного твору (з 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 
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• сприймає використані під час уроку наочні 

посібники (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, 

плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); 

• розрізняє контрастні динамічні відтінки (швидко - 

повільно) (за допомогою вчителя); 

• виконує ходьбу з зупинками в кінці музично-

ритмічної фрази (за допомогою чи за показом 

учителя); 

• виконує ходьбу, біг, нахили голови з предметами 

(різнокольоровими іграшками, м'ячами, 

гімнастичними стрічками тощо) та без них під 

музично-ритмічний супровід (за показом чи 

наслідуючи вчителя); 

• виконує ритмічні рухи 3 використанням стрічок, 

обручів, м'ячів тощо (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• стежить за діями інших учнів в процесі заняття та 

підпорядковує свої дії спільним (за допомогою 

вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• емоційно реагує на танцювальні ситуації (під 

контролем учителя); 

*'сприймає використані під час уроку наочні 

посібники (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, 

плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); 

• намагається узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя); 

*виконує ходьбу, біг з предметами (різнокольоровими 

іграшками, м'ячами, гімнастичними стрічками тощо) 

та без них під музично-ритмічний супровід з яскраво 

вираженим ритмічним малюнком (за допомогою чи 

разом з учителем). 

Вправи з 

використанням 

гімнастичних предметів 

і приладів. 

Учень/учениця: 

• розрізняє використані предмети за розміром, 

кольором (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• здійснює перекати з пальців на п'яти та навпаки, 

стоячи серединою стопи на гімнастичній палиці (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує ходьбу, нахили голови, стрибки, біг з 

предметами в руках (з допомогою чи за показом 

учителя); 

• виконує присідання з обручем та стоячи в обручі (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує перекочування великого м'яча за 
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орієнтирами (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує підкидання вгору та ловлю двома руками 

великого м'яча (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• виконує кидання великого м'яча по підлозі (стіні) та 

його ловлю двома руками (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*має елементарне уявлення про тематичні піктограми 

(за допомогою вчителя); 

• намагається узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя); 

*влііє передавати предмет з руки в руку, слідкуючи за 

його рухом (за допомогою вчителя); 

*виконує ходьбу та біг з предметами в руках (за 

допомогою вчителя); 

*виконує котіння великого м'яча (в парах) (за 

допомогою вчителя). 

Кистьова та пальчикова 

гімнастика. 
Учень/учениця: 

• розрізняє пальці кисті, що використовуються при 

виконанні вправи (за допомогою вчителя); 

• використовує засвоєний словник у межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу (за допомогою вчителя); 

• виконує згинання та розгинання пальців на 

витягнутих вперед руках (симетричне та асиметричне)  

(за  допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує з'єднання, стискання та розтискання долонь 

(у в.п. лікті в сторони) (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• виконує мудру «Знання» (за допомогою вчителя); 

• здійснює кругові рухи кистями (за допомогою чи за 

показом учителя); 

*використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи 

доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*виконує стискання пальців в кулак і їх розтискання 

(одночасно, послідовно) (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*виконує кругові рухи кистями (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*'виконує розминання пальців рук і їх кінчиків (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя). 

Імітаційні вправи. Учень/учениця: 

• сприймає використані наочні посібники (кіно-, 

відеозапис, фотографії,   плакати, піктограми, 
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таблички тощо) (за допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

• розрізняє зображення знайомих  тварин і предметів (з 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• розрізняє елементарні просторові характеристики 

виконаної рухової дії (за допомогою вчителя); 

• використовує здобуті рухові навички (ходьбу, 

стрибки, повзання тощо) для виконання заданої 

імітації (за   допомогою чи за показом учителя); 

• емоційно реагує при виконанні імітаційних вправ (під 

контролем учителя); 

• вміє імітувати руховими діями окремих тварин, 

предмети: імітує пересування кота, миші, їжака, 

хом'ячка, зайця, м'яча, поїзда (за допомогою чи за 

показом учителя); 

*сприймає використані наочні посібники (кіно-, 

відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за 

допомогою вчителя); 

* ознайомлений з тематичними піктограмами (за 

допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про основні просторові 

характеристики виконаної рухової дії (за допомогою 

вчителя); 

*має елементарне уявлення про зображення знайомих 

тварин і предметів (за допомогою вчителя); 

*використовує здобуті рухові навички (ходьбу, біг, 

стрибки, повзання тощо) для виконання заданої 

імітації (наприклад, м'яча, поїзда, хом'ячка, горобчика) 

(за допомогою вчителя). 

Спортивно-прикладні 

вправи. 
Учень/учениця: 

• має елементарне уявлення про основні 

фізкультурно-спортивні приміщення (за допомогою 

чи за вказівкою вчителя); 

• має елементарне уявлення про основні частини тіла, 

задіяні при виконанні вправ; правильне дихання під 

час виконання вправи; правила поведінки, гігієни та 

техніки безпеки при виконанні спортивно-прикладних 

вправ (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого  матеріалу (з допомогою 

вчителя); 

• виконує ходьбу:  по колу, в колоні, в шерензі, 

парами; зі зміною напряму; зі зміною темпу 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

• виконує   ходьбу обмеженою площиною, з 
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переступанням через предмет, по предмету, імітаційну 

ходьбу (за допомогою чи за показом учителя); 

• виконує біг повільний; швидкий; у чергуванні з 

ходьбою; зі зміною темпу; зі зміною напряму; 

підтюпцем; навздогін (наслідуючи чи за показом 

учителя); 

• виконує стрибки: на місці на обох ногах; на обох 

ногах з переміщенням вперед, назад, праворуч, 

ліворуч; через перешкоду (через лінію, мотузок, 

обруч); в глибину з висоти до 40 см із м'яким 

приземленням, (за допомогою чи за показом учителя); 

• здійснює .метання: метання великого м'яча в 

горизонтальну ціль та його ловля (обома руками); 

підкидання та ловля великого м'яча (обома руками); 

кидання м 'яча об землю та його ловля (обома руками) 

(за допомогою чи за показом учителя); 

• виконує лазіння: по гімнастичній лаві в упорі на 

колінах і рачки, захоплюючи руками краї лави 

(вперед); перелізання з опорою на груди; підлізання та 

перелізання через предмет (Н=40 см) (наприклад, 

перелізання довільним способом через гімнастичну 

лаву); обмеженою площиною; довільне влізання на 

гімнастичну стінку та злізання з неї (до визначеної 

висоти) (за допомогою чи за показом учителя); 

• виконує повзання по гімнастичному мату довільне; 

по гімнастичному мату, оминаючи перешкоди; 

обмеженою площиною (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• уміє співпраі\ювати в парі та групі (за допомогою 

вчителя); 

• уміє узгоджувати дихання з виконанням фізичної 

вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*має елементарне уявлення про основні фізкультурно-

спортивні приміщення; правила підготовки до уроку 

та техніки безпеки під час занять легкою атлетикою 

(за допомогою вчителя); 

*дотримується правил підготовки до уроку та 

техніки безпеки під час занять легкою атлетикою (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

*використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи 

доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*виконує ходьбу підлогою в одному напрямку, в 

шерензі, в колоні; імітаційну ходьбу (за допомогою чи 
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наслідуючи вчителя); 

*виконує біг повільний, швидкий, у чергуванні з 

ходьбою (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*виконує стрибки на місці на двох ногах; на двох 

ногах з переміщенням (вперед, назад, праворуч, 

ліворуч) (за допомогою вчителя); 

*виконує метання великого м'яча в горизонтальну ціль 

(обома руками) (за допомогою вчителя); 

*виконує підлізання під предмет (Н=40 см) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

виконує повзання по гімнастичному мату (довільне) 

(за допомогою чи наслідуючи вчителя). 

Рухливі ігри. Учень/учениця: 

• має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор; правила безпеки при 

виконанні рухових дій; зміст розучених ігор (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

• використовує словник у межах мовленнєвого 

застосовуючи його в процесі уроку (за допомогою чи 

за підказкою вчителя); 

• спілкується (питає, відповідає, передає потрібні 

предмети тощо) з іншими учнями та вчителем у 

процесі гри (відповідно до індивідуальних 

психофізичних можливостей); 

• емоційно реагує на процес і результат рухливої гри 

під контролем учителя); 

• виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в 

ігрових ситуаціях (з допомогою чи за показом 

учителя); 

• вміє грати в 3-4 рухливі гри (за допомогою чи за 

показом учителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших гравців (за 

допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про правила поведінки та 

гігієни при проведенні рухливих ігор; правила безпеки 

при виконанні рухових дій; зміст розучених ігор (за 

допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи 

доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); *вміє грати в 1-2 рухливі гри (за 

допомогою вчителя); * намагається співпрацювати в 

парі та групі (за допомогою вчителя). 
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Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» 

Рухливі ігри, естафети, 

змагання. Українські 

народні ігри. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор, естафет, змагань; правила 

безпеки при виконанні рухових дій; зміст розучених 

ігор (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• бере участь у рухливих іграх, естафетах і змаганнях 

різного рівня тренувального навантаження (за 

допомогою чи  під контролем учителя); 

• бере участь у різних змаганнях, фестивалях 

народних розваг і ігор, фізкультурних святах, днях 

здоров'я та фізичної культури тощо (за допомогою чи 

під контролем учителя); 

• дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки в процесі  ігрової та змагальної діяльності  (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

• використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи 

його в процесі ігрової та змагальної діяльності (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• емоційно реагує на процес і результат процесі 

ігрової та змагальної діяльності (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших гравців (за 

допомогою вчителя); 

• спілкується (питає, відповідає, передає потрібні 

предмети тощо) з іншими учнями та вчителем у 

процесі ігрової та змагальної діяльності (відповідно до 

індивідуальних психофізичних можливостей) (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• вміє співпрацювати в парі та групі (за допомогою 

вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• має елементарне уявлення про правила поведінки та 

гігієни при проведенні рухливих ігор, естафет, 

змагань; правила безпеки при виконанні рухових дій 

(за допомогою вчителя); 

*'дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки на заняттях (за допомогою вчителя); 

• використовує засвоєний словник у межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи 

доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

• бере участь у рухливих іграх, естафетах різного 
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рівня тренувального навантаження (підібраних 

залежно від індивідуальних психофізіологічних 

особливостей; під медико-педагогічним контролем) 

(за допомогою вчителя); 

*бере участь у фестивалі народних розваг і ігор, 

фізкультурних святах, днях здоров'я та фізичної 

культури тощо (за допомогою вчителя); 

емоційно реагує на процес і результат у процесі 

ігрової та змагальної діяльності (за допомогою 

вчителя); 

*намагається узгоджувати свої дії з діями інших 

гравців (за допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» 

Уроки фізичної 

культури, 

фізкультурно-

оздоровчі заходи в 

режимі дня, 

фізкультурно-

масові заходи. 

Учень/учениця: 

• сприймає звернене мовлення вчителя та 

однокласників (за підказкою вчителя); 

• має уявлення про способи взаємодії з оточуючими й 

окремими людьми та подіями (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

• спілкується (питає, відповідає, передає потрібні 

предмети тощо) з іншими учнями та вчителем у 

процесі підготовки до уроку чи рухової дії (відповідно 

до індивідуальних психофізичних можливостей); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями товаришів і 

вчителя (за допомогою  чи  під контролем учителя); 

*має елементарне уявлення про способи взаємодії з 

оточуючими й окремими людьми та подіями (за 

допомогою вчителя); 

• сприймає звернене мовлення вчителя та 

однокласників (за допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний словник в межах 

зрозумілого мовленнєвого матеріалу,  застосовуючи 

доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

*намагається узгоджувати свої дії з діями інших 

гравців (за допомогою вчителя). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

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

уроків фізичної культури, правила безпеки при виконанні фізичної вправи, 

основні фізкультурно-спортивні приміщення, вимоги до спортивного одягу та 

взуття, про підготовку до уроку та поведінку після заняття (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

- має елементарне уявлення про значення дихання для життя людини, 

дихання при виконанні вправ (за допомогою чи за підказкою вчителя); 
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- має елементарне уявлення про основні фізкультурно-спортивні 

приміщення (за вказівкою вчителя); 

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

фізичних вправ; правильне дихання під час виконання вправ (за підказкою 

вчителя); 

- здійснює підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

- орієнтується у спортивному залі, в роздягальні та на спортивному 

майданчику (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- дотримується основних правил поведінки, гігієни та техніки безпеки на 

уроці фізичної культури; вимог до спортивної форми та взуття (за допомогою 

чи за вказівкою вчителя); 

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

плакати, таблички тощо) (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- розрізняє зображення, продемонстровані за допомогою наочних посібників 

(кіно- та відеозапису, фотографій, плакатів тощо) (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

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

за підказкою вчителя); 

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

допомогою вчителя); 

- розрізняє пальці кисті, що використовуються при виконанні фізичної 

вправи (за допомогою вчителя); 

- розрізняє основні просторові характеристики виконаної рухової дії (за 

допомогою вчителя); 

- розрізняє початок та кінець музичного твору (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

- сприймає зрозумілий мовленнєвий матеріал (за допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

- використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого 

матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

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

вчителя); 

- має елементарне уявлення про оцінку власних фізичних можливостей під 

час фізичного навантаження (за допомогою чи за підказкою вчителя); має 

здатність розрізняти оточуючих людей за їх соціальними ролями (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- має уявлення про ознаки стомлення на фізкультурних заняттях і вміє їх 

виявляти у себе (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

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

учителя); 

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

проведення уроків фізичної культури; правила безпеки при виконанні фізичних 

вправ; підготовку до уроку; вимоги до спортивної форми та взуття (за 

допомогою вчителя); 
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*має елементарне уявлення про основні фізкультурно-спортивні 

приміщення (за допомогою вчителя); 

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

фізичної вправи (за допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про основні просторові характеристики 

виконаної рухової дії (за допомогою вчителя); 

*дотримується правил підготовки до уроку та техніки безпеки під час 

виконання фізичних вправ (за допомогою вчителя); 

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

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

*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя); 

*орієнтується у спортивному залі та роздягальні, на спортивному 

майданчику (за допомогою вчителя); 

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

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого 

матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за 

допомогою вчителя); 

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

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

*намагаєтьсяузгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою вчителя); 

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

вчителя). 

 

2 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Рухова діяльність» 

Руховий режим дня 

учня 2-го класу. 

Основні 

гімнастичні 

терміни. Значення       

ранкової гігієнічної 

гімнастики та інших 

фізкультурно-

оздоровчих заходів 

у режимі дня учня. 

Контроль 

самопочуття    під 

час виконання 

гімнастичних вправ. 

*Попередження 

травматизму під час 

занять 

Учень/учениця: 

• має уявлення про руховий режим дня учня 2-го класу; 

значення ранкової гігієнічної  гімнастики та інших 

фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня учня; 

основні гімнастичні терміни; контроль самопочуття під час 

виконання гімнастичних вправ (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

• дотримується правил поведінки та гігієни на уроках 

фізичної культури; правил безпеки при проведенні занять, 

вимог до спортивної форми та взуття (за вказівкою чи під 

контролем учителя); 

• орієнтується в спортивному залі та на майданчику (за 

вказівкою чи під контролем учителя); 

*'орієнтується в спортивному залі та на майданчику (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

*має елементарне уявлення про значення дихання для 

життя людини; вдих, видих; правильне дихання та під час 
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гімнастичними 

вправами. 

*3начення дихання 

для життя людини. 

* Правильне 

дихання та під час 

виконання фізичних 

вправ. 

виконання гімнастичних вправ; попередження травматизму 

під час занять гімнастичними вправами (за допомогою 

вчителя); 

*виконує правила поведінки та гігієни на уроках фізичної 

культури (за допомогою чи за вказівкою вчителя). 

Сприйняття 

зверненого 

мовлення вчителя 

та практичного 

матеріалу. 

Учень/учениця: 

• сприймає звернене мовлення вчителя (за підказкою чи за 

вказівкою вчителя); 

• використовує засвоєний словник у межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за підказкою вчителя); 

• відповідає на запитання в межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою 

вчителя); 

*використовує засвоєний словник у межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя). 

Терміни з предмету 

фізична культура. 
Учень/учениця: 

• сприймає терміни з предмету фізична культура (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

* сприймає елементарні терміни з предмету фізична 

культура (за допомогою вчителя). 

Дихальні вправи. Учень/учениця: 

• виконує динамічні дихальні вправи; рівномірне носове 

дихання в поєднанні з повільною ходьбою; підготовче 

дихання (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• здійснює послідовне посилення екскурси грудної клітки 

чи діафрагми (за допомогою чи разом з учителем); 

• виконує ритмічне дихання (за допомогою вчителя); 

*виконує дихальні вправи з подовженим видихом; дихальні 

вправи з вимовлянням звуків на видиху; динамічні  

дихальні вправи (за допомогою вчителя); 

• виконує рівномірне носове дихання в поєднанні з 

повільною ходьбою (за допомогою чи наслідуючи вчителя). 

Вправи на 

розтягування 
Учень/учениця: 

• розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні 

вправи; основні просторово-часові характеристики 

конкретної рухової дії (за допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

• бере та передає предмети, що використовуються при 

виконанні вправи (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

• виконує нахили тулуба (вперед, назад, праворуч, ліворуч); 
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випад (вперед, назад, праворуч, ліворуч); нахили  тулуба  з 

рухами руками; симетричні та асиметричні махи руками 

(вперед, назад, праворуч, ліворуч); похитування в випаді; 

повороти тулуба праворуч, ліворуч з нахилом у той же бік 

(за допомогою чи за показом учителя); 

• вміє узгоджувати дихання з виконанням рухових дій (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*виконує нахили голови (вперед, назад, праворуч, ліворуч);  

*нахили тулуба (вперед, назад) з рухами руками; повороти 

голови (праворуч, ліворуч) (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*старається узгоджувати дихання з виконанням рухової дії 

(за допомогою вчителя). 

Вправи на 

розслаблення. 
Учень/ученицях 

• має уявлення про тілобудову (основні частини тіла) 

людини (за підказкою вчителя; 

• виконує перетягування та гойдання в парах; вільне 

падіння відведених або піднятих рук (за допомогою чи за 

показом учителя); 

• виконує струси ніг ніг одночасно та почергово в в.п. 

сидячи; струси ніг ніг почергово у в.п. стоячи біля опори (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує вільне падіння відведених або піднятих рук; 

струси ніг: одночасно та почергово (у в.п - сидячи) (за 

допомогою вчителя); 

*дотримується рекомендацій учителя  при  виконанні  

вправи (за допомогою вчителя). 

Вправи для 

розвитку 

координаційних 

здібностей. 

Учень/учениця: 

• виконує вправи  для розвитку гнучкості (наприклад, 

«Лук», «Чоло-коліно») (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• виконує послідовне торкання пучкою інших пальців або 

заданих учителем частин свого тіла; стійки: на правій 

(лівій);  на правій (лівій) з відведенням зігнутого стегна 

другої ноги вперед (вбік) (за допомогою чи наслідуючи 

учителя); 

• виконує стійку на лопатках із в.п. лежачи на спині; 

кружляння (праворуч, ліворуч); вправи зі зміною 

положення рук і ніг на гімнастичній лаві/колоді (за 

допомогою вчителя); 

• виконує ходьбу по гімнастичній лаві з предметами в руках 

(іграшка, кеглі, надувний м'яч тощо); збирання 

дрібних предметів (ґудзики, кубики тощо) пальцями ніг та 

їх підкидання чи перенесення; похитування в випаді; 

симетричні та асиметричні махи руками (вперед, назад, 
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праворуч, ліворуч) (за допомогою чи за показом учителя); 

* прикладає зусилля для покращення результату своїх дій 

(за допомогою вчителя); 

^розрізняє основні просторові характеристики виконаної 

рухової дії (за допомогою  чи  за підказкою вчителя); 

* розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні 

фізичної вправи (за допомогою вчителя); 

*в.міє узгоджувати дихання з виконанням рухових дій (за 

допомогою вчителя); 

* виконує упор присівши; перекати з пальців на п'яти та 

навпаки (стоячи серединою стопи на гімнастичній палиці); 

ходьбу прямо та боком по мотузці (гімнастичному канату, 

обручу тощо), покладеній на підлогу (за допомогою 

вчителя). 

Стройові вправи. Учень/учениця: 

• розрізняє задіяні при виконанні вправ   основні частини 

тіла (за допомогою чи при підказці вчителя); 

• називає основні просторові ознаки окремої рухової дії (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• знає своє місце в строю (за вказівкою вчителя); 

• сприймає та виконує команди вчителя (за допомогою чи 

при підказці вчителя); 

• виконує рівняння в шерензі та колоні (за допомогою чи за 

показом учителя); 

• здійснює розрахунок і розподіл у строю; рівняння в 

шерензі та колоні; шикування, перешикування (наслідуючи 

чи за показом учителя); 

• виконує перешикування із колони по одному в коло, 

рухаючись за направляючим; розрахунок по порядку на 

«перший-другий»; повороти на місці праворуч/ліворуч 

(переходом) (за допомогою чи за показом учителя); 

• вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*розрізняє  основні просторові характеристики виконаної 

рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• сприймає та виконує команди вчителя (за допомогою 

вчителя); 

*виконує ходьбу похідним кроком (за допомогою чи разом з 

учителем); 

*в.міє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за 

допомогою вчителя). 

Ритмопластичні 

вправи. 
Учень/учениця: 

• виконує рекомендації та розпорядження вчителя (за 

вказівкою вчителя); 

• сприймає використані під час уроку наочні посібники 
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(кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, плакати, таблички 

тощо) (за допомогою вчителя); 

• розрізняє тематичні піктограми (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

• розрізняє початок та кінець музичного твору (за 

вказівкою вчителя); 

• розрізняє контрастні динамічні відтінки (швидко - 

повільно) (за підказкою вчителя); 

• виконує нахили та повороти тулуба; випад вперед, назад, 

у сторони під музично-ритмічний супровід (за допомогою 

чи за показом учителя); 

• виконує крок з підскоком,  приставний крок (за показом 

чи разом з учителем); 

• виконує ритмічні рухи з використанням стрічок, 

обручів, м'ячів тощо (з допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує крок «зальотний», «колисання»; крок галопу 

(праворуч, ліворуч, вперед, назад); подвійний ковзний крок 

(з використанням п'єс з яскраво вираженим ритмічним 

малюнком і темпом) (за показом чи наслідуючи вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• емоційно реагує в процесі занять ритмопластичними 

вправами (під контролем учителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

вказівкою чи під контролем учителя); 

• спілкується (питає, просить тощо) з іншими учнями та 

вчителем у процесі виконання ритмопластичних вправ (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

*розрізняє основні просторові характеристики виконаної 

рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• ознайомлений з тематичними піктограмами (за допомогою 

вчителя); 

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні 

конкретної фізичної вправи (за допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою вчителя); *розрізняє початок та кінець 

музичного твору (за допомогою вчителя); 

*виконує повороти тулуба (праворуч, ліворуч); нахили 

тулуба (вперед, назад, праворуч, ліворуч) - під музично-

ритмічний супровід (з використанням п'єс з яскраво 

вираженим ритмічним малюнком і темпом) (за допомогою 

чи разом з учителем); 

*виконує нахили тулуба з рухом руками (вперед, назад) - під 

музично-ритмічний супровід (за допомогою чи за показом 

учителя). 
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Вправи з 

використанням 

гімнастичних 

предметів і 

приладів. 

Учень/учениця: 

• сприймає таблички та піктограми (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

• застосовує фіксуюче мовлення в процесі уроку (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

• розрізняє предмети, використані на уроці, за розміром, 

формою, кольором (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• називає основні предмети, задіяні при виконанні вправи; 

основні просторові характеристики переміщення (за 

підказкою вчителя); 

• здійснює передачу м'яча: в шерензі, по колу, в колоні над 

головою (за допомогою чи за показом учителя); 

• виконує передачу предмета (наприклад, іграшки) з руки в 

руку з обмеженням зорового сприйняття; симетричні та 

асиметричні махи руками (вперед, назад, праворуч, ліворуч) 

з предметами в руках; збирання дрібних предметів (ґудзики 

тощо) пальцями ніг та їх підкидання чи перенесення (у в.п. 

сидячи) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• здійснює котіння, передача та перекидання м'яча в парах; 

стрибки через коротку скакалку; підкидання малого м'яча 

вгору та ловлю його двома руками; перекидання малого 

м'яча з однієї руки в іншу (слідкуючи за його рухом) 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

• виконує захват і підкидання стопами предметів 

(наприклад, кеглі, м'яча, кубика) у в.п. сидячи; елементи 

баскетболу та волейболу (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів у групі, в  

парі (за допомогою вчителя); 

*сприймає таблички та піктограми (за допомогою вчителя); 

*розрізняє використані предмети за розміром, кольором (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

*виконує котіння великого м'яча у заданому напрямку; 

котіння стопами малого м'яча у заданому напрямку (у в.п. - 

сидячи); котіння обруча вперед і біг за ним; кидання 

великого м'яча по підлозі (стіні) та його ловіння двома 

руками (за допомогою вчителя). 

Кистьова та 

пальчикова 

гімнастика. 

Учень/ученицях 

• розрізняє пальці кисті, що використовуються при 

виконанні вправи (за підказкою вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• здійснює зчіпляння та розчіпляння  вказівних пальців; 

згинання та розгинання переплетених пальців у зап'ястку; 

заплітання косичок, зав'язування бантиків; відведення та 
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приведення пальців однієї руки (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

• виконує мудру «Вікно мудрості» (за допомогою вчителя); 

• виконує торкання великим пальцем почергово всіх інших 

(з надавлюванням); почергове постукування пальцями 

однієї руки, обох рук одразу; поперемінне згинання та 

розгинання переплетених пальців з'єднаних разом долонь 

(за допомогою чи за показом учителя); 

*розрізняє основні просторові характеристики виконаної 

рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні 

фізичної вправи (за допомогою вчителя); 

* здійснює зчіпляння та розчіпляння вказівних пальців; 

вправу «Пальчики вітаються» (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

*виконує почергове стискання нігтьової фаланги кожного 

пальця (за допомогою вчителя); 

* здійснює поперемінне згинання та розгинання 

переплетених пальців з'єднаних разом долонь; заплітання 

косичок, зав'язування бантиків (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя). 

Імітаційні вправи. Учень/ученицях 

• сприймає  використане наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, фотографії, плакати, таблички, картки, 

піктограми тощо) (за допомогою вчителя); 

• розпізнає пози знайомих тварин (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

• називає окремих тварин, рослини, предмети (за підказкою 

вчителя); 

• розрізняє основні просторові характеристики 

переміщення та основні частини тіла, задіяні при виконанні    

вправи   (за підказкою вчителя); 

• розрізняє тематичні піктограми (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

• використовує здобуті рухові навички для заданої імітації 

(ходьбу, стрибки, повзання тощо); 

• виконує імітацію рухів ведмедя, чаплі, польоту птахів; 

імітація годинника, сонечка, дерева під вітром (за 

допомогою чи за показом учителя); 

• вміє  імітувати особливості діяльності людини, 

наприклад, рухи рибалки, водолаза (за допомогою чи за 

показом учителя); 

• емоційно реагує при виконанні імітаційних вправ (під 

контролем учителя); 

• сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, 
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фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою 

вчителя); 

*ознайомленийз тематичними піктограмами (за допомогою 

вчителя); 

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні 

фізичної вправи; основні просторові характеристики 

переміщення (за допомогою вчителя); 

*здійснює імітацію рухів зайця, їжачка; рухів іграшок 

(ляльки, машинки тощо) (за допомогою учителя). 

Спортивно-

прикладні вправи. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про основні просторові та часові 

характеристики; про значення узгодження дихання з 

виконанням легкоатлетичних вправ; про  окремі  

легкоатлетичні вправи; старт і фініш; самоконтроль за 

станом організму під час виконання фізичних вправ (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• виконує правила безпеки, поведінки та гігієни при 

проведенні занять (за вказівкою вчителя); 

• розрізняє  основні просторово-часові характеристики 

рухових дій (за підказкою вчителя); 

• відповідає на запитання в межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу (за підказкою вчителя); 

• виконує ходьбу: зі зміною площі опори, в напівприсиді, в 

присиді; з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом 

на голові; по гімнастичній лаві з предметами в руках 

(іграшка, кеглі, надувний м'яч тощо); похилою площиною (з 

опорою) (за допомогою чи за показом учителя); 

• виконує біг: навшпиньки; зі зміною напряму; обмеженою 

площиною; зі зміною темпу; з різних в.п.; парами; 

«човниковий біг» 4 х 9 м (наслідуючи чи за показом 

учителя); 

• виконує стрибки: на м'яку перешкоду (Н=40 см); на одній 

нозі з переміщенням вперед, назад, праворуч, ліворуч; на 

одній та на двох ногах по міткам; в довжину з місця; в 

довжину з розбігу; в висоту з прямого розбігу з діставанням 

підвішених предметів; в висоту з прямого розбігу способом 

«зігнувши ноги»; багатоскоки; через коротку на двох ногах 

з переміщенням уперед; через коротку скакалку на місці на 

одній нозі; навколо обруча (за допомогою чи за показом 

учителя); 

• виконує метання: малого м'яча по підлозі (стіні) та його 

ловля двома руками та однією рукою; підкидання та ловля 

малого м'яча з однієї руки в іншу (слідкуючи за його 

рухом); кидання вгору та ловля малого м'яча обома руками; 

метання малого м'яча однією рукою (чергуючи руки) 
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вільним способом у горизонтальну ціль (за допомогою чи за 

показом учителя); 

• здійснює лазіння: по гімнастичній лаві (встановленій під 

кутом до 20°) в упорі на колінах і рачки, захоплюючи 

руками краї лави (вперед); влізання на гімнастичну стінку 

приставним кроком і злізання з неї; довільне лазіння на 

гімнастичній стінці праворуч/ ліворуч (ноги на 3-4-ій 

рейці); пролізання через гімнастичний обруч (обручі) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує повзання по гімнастичному мату (обминаючи  

перешкоди); по гімнастичній лаві довільне; по 

гімнастичному мату різнойменним способом/ однойменним 

способом, (наслідуючи вчителя); 

• виконує елементи баскетболу, волейболу та футболу (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою чи під контролем учителя); 

*має елементарне уявлення про техніку безпеки при 

виконанні легкоатлетичних вправ; основні частини тіла 

(тілобудову) людини; значення дихання для життя людини; 

правильне дихання та під час виконання легкоатлетичних 

вправ (за допомогою вчителя); 

*орієнтується в спортивному залі та на майданчику (за 

допомогою чи за вказівкою учителя); 

• дотримується правил підготовки до уроку та техніки 

безпеки під час занять легкою атлетикою (за допомогою 

вчителя); 

*має елементарне уявлення про окремі легкоатлетичні 

вправи; старт і фініш (за допомогою вчителя); 

*розрізняє основні просторові характеристики виконаної 

рухової дії; основні частини тіла, задіяні при виконанні 

фізичної вправи (за допомогою вчителя); 

* виконує ходьбу по предмету, з переступанням через 

предмет (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

* виконує біг: повільний, швидкий, зі зміною темпу, зі 

зміною напряму (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

* виконує повзання: по гімнастичному мату; повзання, 

обминаючи перешкоди (за допомогою вчителя); 

* виконує стрибки чергуючи з ходьбою; у висоту з місця до 

визначеного орієнтира (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя); 

* виконує лазіння: пролізання через гімнастичний обруч (за 

допомогою вчителя); 
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*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою вчителя); 

*влііє узгоджувати дихання з виконанням рухових дій (за 

допомогою вчителя). 

Рухливі ігри. Учень/учениця: 

• має уявлення про хід гри, її початок і закінчення; правила 

та зміст розучених ігор (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

• має уявлення про вияв емоцій, почуттів; взаємини 

школярів; дружбу та взаємодопомогу (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

• дотримується правил поведінки, гігієни та безпеки при 

проведенні ігор (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

• відповідає на короткі запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

• розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

рухливої гри (за допомогою чи при підказці вчителя); 

• сприймає та виконує команди, розпорядження вчителя (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

• дотримується послідовності виконання рухових дій (за 

допомогою вчителя); 

• виконує ходьбу,  біг, стрибки, лазіння та повзання в 

ігрових ситуаціях (за показом чи наслідуючи вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• вміє грати в 5-6 рухливих ігор (за допомогою чи за 

показом вчителя); 

• спілкується (питає, відповідає тощо) з іншими учнями та 

вчителем в процесі проведення гри (за підказкою вчителя); 

• емоційно реагує на ігрові ситуації (під контролем 

учителя); 

• здійснює взаємодію з іншими дітьми під час проведення 

гри (за допомогою чи під контролем учителя); 

• розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні гри 

(за допомогою вчителя); 

*'має уявлення про хід гри, її початок і закінчення; правила 

та зміст розучених ігор (за допомогою вчителя); 

*намагається узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою вчителя); 

*в.міє грати в 3 рухливі гри (за допомогою чи за показом 

учителя); 

*використовує здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, 

повзання тощо) в рухливих іграх (за допомогою учителя). 
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Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» 

Рухливі ігри, 

естафети, змагання. 

Українські народні 

ігри. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор; правила безпеки при виконанні 

рухових дій; зміст розучених ігор (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

• дотримується правил поведінки, гігієни та техніки  

безпеки (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

• бере участь у рухливих іграх, естафетах і змаганнях 

різного рівня тренувального навантаження (відповідно до 

індивідуальних психофізичних можливостей) (за 

допомогою чи під контролем учителя); 

• бере участь у різних змаганнях, фестивалі  народних  

розваг і ігор, фізкультурних святах, Днях здоров'я та 

фізичної культури тощо; 

• вміє узгоджувати дихання з фазами  рухів (за допомогою 

чи наслідуючи вчителя); 

• емоційно реагує на процес і результат рухливої гри (під 

контролем учителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших гравців (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*має уявлення про хід гри, її початок і закінчення; правила 

та зміст розучених ігор (за допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про правила поведінки та 

гігієни при проведенні рухливих ігор і змагань; правила 

безпеки при виконанні рухових дій (за допомогою вчителя); 

• бере участь у фестивалі народних розваг і ігор, 

фізкультурних святах, днях здоров'я та фізичної культури 

тощо (за допомогою вчителя); 

• намагається узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою вчителя); 

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні гри 

(за допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою 

вчителя). 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» 

Уроки  фізичної 

культури, 

фізкультурно-

оздоровчі  заходи в 

режимі дня, 

фізкультурно-

масові заходи. 

Учень/учениця: 

- сприймає звернене мовлення вчителя та однокласників (за 

підказкою чи за вказівкою вчителя); 

- має уявлення про способи взаємодії з оточуючими й 

окремими людьми та подіями (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- спілкується (питає, відповідає, передає потрібні предмети 

тощо) з іншими учнями та вчителем в процесі підготовки до 

уроку чи рухової дії (відповідно до індивідуальних 
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психофізичних можливостей); 

- використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи його в процесі уроку 

(за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- намагається узгоджувати свої дії з діями товаришів і 

вчителя (з допомогою чи під контролем учителя); 

- використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя); 

*намагається узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою вчителя); 

- дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки на заняттях (за допомогою вчителя) 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- виявляє інтерес до занять фізичною культурою (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

- має уявлення про ранкову гімнастику, її значення для здоров'я людини (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- має уявлення про окремі фізичні вправи, розучені на уроці; про основні 

просторові та часові характеристики переміщення; тілобудову (основні частини 

тіла людини); про основні емоції та почуття; дружбу та взаємодопомогу (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- дотримується вимог до спортивної форми та взуття (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

- сприймає звернене мовлення вчителя, зосереджуючи увагу на органах 

артикуляції та жестах учителя (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- сприймає текст (слова, фрази) на табличках тощо; читає таблички (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- відповідає на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- розуміє зміст сприйнятого знайомого мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- використовує основну спортивну термінологію (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- називає основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні 

просторові, часові та динамічні характеристики виконаної рухової дії (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- здатен спілкуватись (запитувати, відповідати, просити тощо) з іншими 

учнями та вчителем у процесі уроку (відповідно до індивідуальних 

психофізичних можливостей); 

- здатен розрізняти використані предмети за розміром, формою, кольором 

(за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- вміє узгоджувати фази дихання з виконанням вправи (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 
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- виконувати елементи фізичних вправ і окремі фізичні вправи (за 

допомогою чи за показом учителя); 

- здатен дотримуватись послідовності виконання вправ (за допомогою чи 

під контролем учителя); 

- здатен використовувати приклад, підказку тощо як допомогу при 

виконанні завдання вчителя; здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання 

тощо) для заданої імітації (за допомогою чи під контролем учителя); 

- здатен прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за 

допомогою вчителя); 

*здійснює підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою учителя); 

*дотримується основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці 

фізичної культури (за допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про руховий режим дня учня, значення ранкової 

гігієнічної гімнастики; про основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; 

про основні часові та просторові характеристики виконаної рухової дії; про тіло 

будову людини; про окремі гімнастичні та спортивно-прикладні вправи; старт і 

фініш (за допомогою вчителя); 

*сприймає звернене мовлення педагога (за допомогою вчителя); 

* виконує команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя); 

*здатен використовувати засвоєний словник у межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи в процесі уроку доступну форму (усне, 

жестове) мовлення (за допомогою вчителя); 

*виконує вправи, задані вчителем (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

*здатен узгоджувати дихання з виконанням фізичної вправи (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*здатен використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання 

тощо) у практичній діяльності (за значною допомогою чи за допомогою 

вчителя); 

*здатен узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя). 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ДЛЯ 3-4 КЛАСІВ 
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  3 – 4 КЛАСИ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою початкової освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 

є особистісне становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 

самостійності, творчості, пізнавальної активності, що забезпечують їхню 

готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання в 

основній ланці школи. 

Освітню програму для учнів 3-4 класів розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного 

стандарту початкової освіти з урахуванням Типової освітньої програми для 3-4 

класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб із порушеннями 

інтелектуального розвитку (розроблена під керівництвом Чеботарьової О. В.), 

сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-

пізнавальних можливостей дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Реалізація корекційно-розвиткових завдань у процесі навчання учнів із 

порушеннями інтелектуального розвитку полягає в особистісному розвитку 

школярів, активізації їхньої пізнавальної діяльності та створенні позитивної 

мотивації учнів до навчання; розвитку мовлення та комунікативної діяльності, 

сприянні розумовому, моральному, фізичному, соціокультурному та 

естетичному розвитку особистості; формуванні вміння вчитися. 

Освітня програма для 3-4 класів є логічним продовженням освітньої 

програми для 1-2 класів та окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів 

для досягнення учнями доступних результатів навчання. 

У програмі вказано відповідний зміст кожного навчального предмету чи 

інтегрованого курсу, визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів 

навчання (предметно-орієнтовані компетентності); охарактеризовано життєву 

компетентність учнів. У пояснювальній записці до кожного предмету чи 

інтегрованого курсу представлено корекційно-розвивальні завдання, реалізація 

яких є обов'язковою умовою навчання. Змістові лінії кожної освітньої галузі 

реалізовуються паралельно та розкриваються через «Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу», який окреслює можливий навчальний матеріал, на 

підставі якого будуть формуватися очікувані предметно-орієнтовані 

компетентності та відповідні соціально-адаптивні навички. Програму 

побудовано із врахуванням таких принципів: 

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- корекційно-розвиткової спрямованості навчання; 

- узгодження цілей, змісту й 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; 
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- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані 

курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Зміст програми має потенціал для формування у школярів з 

інтелектуальними порушеннями таких ключових компетентностей: 

- володіння державною мовою; що передбачає елементарні уміння та 

навички (у межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово висловлювати 

свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та культурного 

самовираження; 

- можливість спілкуватися рідною мовою (у 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 (у 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 

соціальній адаптації та інтеграції у суспільство; 

- громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння діяти (у 

межах своїх можливостей) у 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; 
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- основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень про 

грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової 

життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та елементарної 

економічної діяльності. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: 

спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, 

сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати 

власну поведінку. 

Вимоги до дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, котрі 

розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення 

попереднього етапу їхнього розвитку. Предметні компетентності для дітей із 

різним рівнем інтелектуальних порушень мають диференційований характер 

(для дітей з легким та помірним ступенем). Програмові компетенції для дітей із 

помірним ступенем інтелектуального порушення виокремлено під спеціальним 

позначенням -* Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до 

пізнавальних можливостей. 

Програму подано за табличною структурою, що складається з кількох 

колонок. У колонці «Орієнтовний зміст навчального матеріалу» подано 

оновлений та апробований у закладах освіти для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку зміст навчального матеріалу. Колонка «Предметно-

орієнтовані компетентності» ознайомлює вчителя з переліком знань і вмінь, 

якими мають оволодіти учні в процесі навчання. Матеріали колонки «Життєва 

компетентність» інформують учителя щодо результатів сформованості в учнів 

пізнавальних здібностей та соціально-адаптивних навичок у відповідності до 

мети та змістового наповнення освітньої галузі. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова 

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, розвитку пізнавальної діяльності, виховує ціннісне ставлення 

до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та 

інших людей, збереження здоров'я. 

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

навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи пізнавальні здібності та 

можливості учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, конкретні умови 

роботи, забезпечуючи водночас досягнення корекційно-розвивальних завдань 

та орієнтовних очікуваних результатів, зазначених у програмі. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку здійснюються на суб'єкт-суб'єктних засадах, що 

передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у 

процесі навчання. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу 

кожного учня у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не 

передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному 

обліку з боку адміністративних органів. 
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Упродовж навчання в початковій школі учні навчаються способам 

самоконтролю, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, 

своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

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

формувальному оцінюванню, у 3-4 класі - (за рішенням педагогічної ради 

школи) формувальному та підсумковому (бальному оцінюванню). 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й 

запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалювати рішення щодо коригування програми і методів навчання відповідно 

до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально 

можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, переконання у власних можливостях і здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

учнів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою. 

 

 

1. МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ  

Українська мова 

Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні ключової 

комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у 

здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) 

в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво 

важливих завдань. 

Курс української мови - важлива складова загального змісту початкової 

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

засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. Метою навчання 

української мови у початкових класах є забезпечення початкового рівня 

комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів, 

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

умінь, корекція недоліків психофізичного розвитку. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення таких завдань: 

- створення позитивної мотивації до вивчення української мови; 

- формування елементарних навичок і вмінь з усіх видів мовленнєвої 

діяльності (слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх 

гармонійного розвитку; 

- формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, 

необхідні та достатні для формування мовленнєвих навичок і вмінь; 

- залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; 

- сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному 

розвитку особистості; 

- формування вміння вчитися. 
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Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в 

початкових класах для дітей з інтелектуальними порушеннями розв'язуються й 

специфічні завдання, спрямовані на корекцію відхилень у розвитку. Такими є: 

порушення процесів пізнавальної діяльності (сприймання, уяви, пам'яті, уваги, 

мовлення й мислення), недорозвиток емоційно-вольової сфери, недостатня 

розвиненість артикуляційної моторики та координації рухів та ін. 

Саме тому спеціальним завданням навчального курсу української мови 

визначено формування та корекцію зв'язного мовлення, що має відбуватися в 

тісному зв'язку з розвитком пізнавальної діяльності дітей, зокрема, сенсорики, 

предметно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного, абстрактного 

мислення, спостережливості, уваги тощо. Відтак зміст цього навчального 

предмета, з метою посилення його компенсаторно-корекційних та 

розвивальних функцій, має комунікативно-практичну спрямованість: містить 

фактичний матеріал, опанування якого має забезпечити формування 

комунікативних умінь, конкретизацію в слові чуттєвого і практичного досвіду 

учнів, розвиток основних пізнавальних процесів на предметно-практичній і 

вербальній основі. 

У процесі початкового навчання української мови постійно проводиться 

робота над формуванням компетентності уміння вчитися. Важливо навчити 

молодших школярів організовувати свою навчальну діяльність. 

Відповідно до зазначених мети і завдань виділено такі змістові лінії: 

«Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації», 

«Навчаємось читати», «Взаємодіємо письмово», «Навчаємось сприймати 

медіа». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» спрямована на формування в молодших школярів умінь 

сприймати, розуміти звернене мовлення, усну інформацію та використовувати 

її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в 

діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей. 

Надзвичайно важливо навчити дітей сприймати і правильно розуміти 

фактичний зміст сприйнятого висловлювання (тексту, завдання, пояснення, 

інструкції тощо). При цьому не завжди передбачається виконання учнями 

якогось усного чи письмового завдання. Завданням, наприклад, може бути 

виконання доручення та дотримання інструкції вчителя про його виконання; 

виконання описаної в тексті дії; підбір предметів (малюнків, піктограм) до 

змісту тексту (альтернативні засоби комунікації). 

Головна мета з розвитку усного мовлення (говоріння) - навчати школярів 

будувати власні висловлювання (у вигляді простих коротких речень); 

формувати у них елементарні навички діалогічного та монологічного мовлення. 

Слід також навчати учнів правильно, емоційно сприймати мовлення дорослих і 

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

міміку, інтонацію тощо. Необхідно залучати школярів до діалогу, до участі в 

колективних видах роботи (обговоренні прочитаного, побаченого; 

інсценуванні), до передачі змісту епізодів прочитаного тексту; залучати їх до 
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спеціально створюваних ситуацій, які спонукали б їх висловлюватися, виявляти 

відповідні емоції. 

Розширення словника дітей доцільно здійснювати на предметно-

практичний основі у процесі живого спілкування, навчання, ситуація та умови 

якого є вирішальними для добору словесного матеріалу. Робота з лексикою має 

індивідуальний характер і зорієнтована на збагачення словника кожної дитини, 

оскільки, залежно від задатків, інтелектуальних можливостей, рівня підготовки 

дитини лексичний запас на початкових етапах навчання може суттєво 

різнитися. 

Навчаючи дітей, що не володіють навичками говоріння, потрібно 

залучення учнів до реальної писемної практики, зокрема за допомогою 

цифрових пристроїв чи підбором малюнків, піктограм до змісту інструкції, 

тексту (альтернативні засоби комунікації). 

Змістова лінія «Навчаємось читати» передбачає формування в учнів 

розуміння прочитаного, а також правильного вимовляння звуків і слів, 

наголошування слів, інтонування різних за метою висловлювання речень, 

дотримання пауз як у середині речень, так і між реченнями та частинами 

тексту. Варто також звернути увагу на добір мовленнєвого матеріалу (зокрема 

формулювання завдань), який повинен відповідати можливостям дітей (знайомі 

слова, прості конструкції, адаптовані тексти тощо). 

У 3-4 класах для роботи з читання відведено спеціальні уроки, але й на 

уроках з української мови цьому виду мовленнєвої діяльності 

важливоприділяти належну увагу. Специфікою роботи з читання на уроках 

мови є те, що увагу дітей слід особливо привертати до правильного 

вимовляння, значення слів, інтонації речень, різних за структурою, змістового 

поділу речень за допомогою пауз, мелодики та ін. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів вміння виконувати вправи: списування, в тому числі 

вибіркове, нескладних слів, речень, текстів; написання під диктовку (з 

навчальною, а не контрольною метою). 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в 

учнів умінь сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіатекстах 

(світлинах, журналах, презентаціях). 

Типова освітня програма є орієнтиром при написанні освітньої програми, в 

якій передбачено варіативність використання оригінальних форм, методів і 

засобів навчання, може змінюватись послідовність викладання навчального 

матеріалу, обсяг його вивчення, наявність додаткових компонентів змісту в 

залежності від пізнавальних здібностей та можливостей учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку, при цьому забезпечуючи водночас досягнення 

корекційно-розвиткових завдань та орієнтовних очікуваних результатів, 

зазначених у типовій освітній програмі. 
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Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації» 

Розвиток слухового сприймання 

та слухової уваги. 

Розвиток вміння висловлювати 

свої прохання вербально, або 

жестово-мімічними засобами, 

працювати відповідно до 

інструкцій вчителя; 

використовувати жести в 

спілкуванні, під час розв'язання 

задач побутового або навчального 

характеру. 

Розвиток словника, вміння 

використовувати засоби 

альтернативної комунікації; 

Формування усвідомленого 

розуміння запитань, порад, 

вказівок учителя. 

Розрізнення інтонацій, їх 

наслідування. Розвиток органів 

артикуляції. 

Формування мовленнєвого 

дихання, сили голосу. 

Розрізнення голосних та 

приголосних звуків. 

Сприймання на слух зверненого 

мовлення, простого (доступного 

учням) мовного матеріалу. 

Сприймання текстів на слух. 

Практичне ознайомлення зі 

словами, що означають назви 

предметів, їх дії, ознаки, 

приналежність. 

Відтворення основного змісту 

усного повідомлення відповідно 

до мети; на основі почутого 

співставлення слів до ілюстрації. 

Практичне оволодіння 

діалогічною формою мовлення, 

етикетними нормами культури 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

 сприймає усне мовлення 

співрозмовника; 

*реагує на усне мовлення співрозмовника; 

*повторюе за вчителем жести, рухи, 

наслідує міміку; 

 виконує навчальні та ігрові дії 

відповідно до прослуханої інструкції; 

 слухає й розуміє коротке монологічне 

висловлення; 

 намагається контролювати правильний 

артикуляційний уклад під час вимовляння 

звуків; 

 наслідуючи вчителя, промовляє слова, 

словосполучення і прості речення з різною 

силою голосу та у різному темпі 

(відповідно до можливостей мовленнєвого 

розвитку); 

* наслідуючи вчителя, намагається 

промовляти слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

 намагається регулювати дихання, силу 

голосу і темп мовлення у процесі 

спілкування; 

 реагує та розрізняє звучання голосу 

різної сили та промовляння у різному 

темпі; 

 слухає та намагається повторювати за 

вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

 уважно слухає та розуміє зміст 

невеликого тексту, відповідає на запитання 

за змістом прослуханого (показує малюнки 

до тексту); 

 співвідносить знайомі слова з 

малюнками; 

*з допомогою вчителя добирає малюнки до 
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спілкування. названих предметів, дій; ознак; 

 знаходить предмети за словесним 

описом, вказівками вчителя; 

 користується мовленнєвим етикетом у 

ситуаціях навчального та побутового 

спілкування (вітання, прощання, 

вибачення, подяка, звернення з 

проханням); 

 повторює за вчителем слова-ознаки 

предмета; 

* з допомогою вчителя визначає та називає 

дії, пов'язані з рухом предмета у просторі 

та на малюнках, повторює за вчителем 

запитання та відповіді на запитання: «Що 

робить?» 

* повторює за вчителем запитання та 

відповіді на запитання: «Який?», «Яка?», 

«Яке?»; 

- знаходить предмети за словесним описом, 

вказівками вчителя (з допомогою 

табличок). 

Змістова лінія «Навчаємось читати» 

Слухання прочитаного педагогом 

тексту, розгляд ілюстрацій. 

Практичне ознайомлення з 

мовними одиницями. Практичне 

знайомство із словом як 

одиницею мовлення: виділення 

слова з ряду інших слів. 

Робота з сюжетними малюнками, 

схемами, піктограмами. 

Робота з малюнками на 

визначення послідовності подій у 

тексті. Робота з дитячою 

книжкою, текстами. 

Робота щодо звукобуквенного 

аналізу. 

Побудова звукової схеми слів. 

Складання з розрізної азбуки 

складів, слів із трьох-чотирьох 

букв. 

Читання по складах слів, простих 

речень. 

Читання окремих добре знайомих 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• уважно слухає та розуміє зміст 

прочитаного педагогом тексту; 

• слухає, розуміє і виконує навчальні та 

ігрові дії відповідно до прослуханої 

інструкції, продуктивно використовує 

допомогу; 

*зосереджує увагу на змісті тексту, 

прочитаного педагогом; 

• з допомогою розрізняє сприйняті на 

слух слова, виокремлює в ряду інших слів 

(з допомогою сигнальних карток, або 

оплесків); 

• з допомогою вчителя відповідає на 

запитання «Що це?», «Хто це?», «Що 

робить?» щодо змісту предметних і 

сюжетних малюнків; (*повторює за 

вчителем); 

* дає відповіді на запитання за змістом 

прослуханого тексту, використовуючи 

альтернативні засоби комунікації, 

малюнки, піктограми; 
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слів цілим словом. 

Практичне ознайомлення з 

реченням, коротким текстом. 

Виділення речення з 

мовленнєвого потоку, визначення 

меж речення в усному мовленні. 

Читання простих словосполучень, 

речень. 

Розпізнавання складів у слові, 

слів у реченні та речень у тексті 

за певними візуальними 

характеристиками. 

Основні правила поводження з 

книжкою. 

Формування позитивного 

ставлення до книжки. 

• з допомогою вчителя переказує просту 

казку, текст за ілюстраціями та 

запитаннями; 

• співвідносить знайомі слова і реальні 

предмети (об'єкти); 

* разом з учителем знаходить предмети за 

словесним описом, вказівками вчителя; 

разом з вчителем підбирає малюнки до 

названих предметів, ініційованих дій; 

•читає по складах прості (з двох засвоєних 

складових структур) слова, та короткі (два-

три слова) речення;); 

*робить спроби читати слова з 

допомогою вчителя, після відповідної 

підготовки (звукобуквенного аналізу, 

роботи з розрізною азбукою тощо); 

*з допомогою вчителя розпізнає в реченні 

знайомі найуживаніші слова з двох-трьох 

букв; 

• розпізнає в тексті, не перечитуючи його, 

речення за певними характеристиками 

(велика буква на початку - крапка в кінці, 

інтервал) (за необхідності - з допомогою 

вчителя); 

• ознайомлений з правилами збереження   

книжки та гігієни читання; 

* виявляє інтерес, позитивне ставлення до 

книжки, називає своїх улюблених 

літературних героїв. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 

Букви голосні та приголосні. їх 

написання та розрізнення. 

Складова структура слова. 

Слово. Місце звука (букви) у 

слові. 

Списування слів. 

Велика буква на початку речення, 

крапка в кінці речення. 

Списування тексту (двох слів) 

після попереднього аналізу. 

Написання під диктування букв. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• визначає і промовляє голосні та 

приголосні звуки; 

•з допомогою вчителя визначає місце звука 

(букви) в слові (на початку, в кінці слова); 

•списує по складах з проговорюванням 

прочитані та проаналізовані двоскладові 

слова з вивченими буквами; 

•знає про написання крапки в кінці речення 

та великої букви на початку речення; 

• під час списування речень (з двох слів) 

дотримується розділових знаків; 

• списує з проговорюванням під контролем 

учителя слова, прості речення; 

* вміє використовувати допомогу вчителя; 
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*за зразком пише букви, склади; 

*знає про написання великої букви на 

початку речення та про крапку в кінці 

речення; 

•пише під диктування букви (під 

контролем учителя). 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Ознайомлення з різними 

джерелами та видами інформації. 

Робота з медіапродукцією. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• бере участь в обговоренні змісту і форми 

медіапродуктів; 

•висловлює почуття з приводу 

прослуханих/переглянутих простих 

медіатекстів (світлини, мультфільми, 

комп'ютерні ігри, реклама тощо); 

*сприймає прості медіапродукти (світлини, 

дитячі журнали тощо). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця намагається: 

- уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, 

інструкції тощо); 

- сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих 

можливостей учня); 

- повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток 

мовленнєвого дихання, сили голосу; 

- правильно  вимовляти звуки (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- *слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення,  

прості за структурою слова (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- з допомогою вчителя переказувати просту казку за ілюстраціями та 

запитаннями; 

- читати слова, робить спроби читати прості речення за допомогою 

вчителя, в тому числі засобами глобального читання; 

- розрізняти голосні та приголосні звуки; 

- *співвідносити графічний образ букви з її звучанням; 

- сприймати елементи букви та її цілісний графічний образ; 

- з допомогою вчителя намагається складати й читати прості складові 

структури; 

- за зразком писати букви, склади; 

- списувати по складах з проговорюванням прочитані та проаналізовані 

двоскладові слова з вивченими буквами; 

- під контролем учителя дотримується правильної постави під час письма; 

- дотримуватись правил збереження книжки та гігієни читання; 

- *проявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки; 

- сприймати медіапродукти. 
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4 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» 

Розвиток слухового 

сприймання та слухової уваги. 

Розвиток вміння висловлювати 

свої прохання вербально, або 

жестово-мімічними засобами, 

працювати відповідно до 

інструкцій вчителя; 

використовувати жести в 

спілкуванні, під час розв'язання 

задач побутового або 

навчального характеру. 

Розвиток словника, вміння 

використовувати засоби 

альтернативної комунікації; 

Формування усвідомленого 

розуміння запитань, порад, 

вказівок вчителя. 

Розрізнення інтонацій, їх 

наслідування. 

Розвиток органів артикуляції. 

Формування мовленнєвого 

дихання, сили голосу. 

Розрізнення голосних та 

приголосних звуків. 

Сприймання на слух 

зверненого мовлення, простого 

(доступного учням) мовного 

матеріалу. 

Сприймання текстів на слух. 

Практичне ознайомлення зі 

словами,    що  означають назви 

предметів, їх дії, ознаки, 

приналежність. 

Відтворення основного змісту 

усного повідомлення 

відповідно до мети; на основі 

почутого співставлення слів до 

ілюстрації. 

Практичне оволодіння 

діалогічною формою мовлення, 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- сприймає усне мовлення співрозмовника; 

- реагує на усне мовлення співрозмовника; 

- повторює за вчителем жести, рухи, 

наслідує міміку; 

- виконує навчальні та ігрові дії відповідно 

до прослуханої інструкції; 

- слухає й розуміє коротке монологічне 

висловлення; 

- намагається контролювати правильний 

артикуляційний уклад під час вимовляння 

звуків; 

• наслідуючи вчителя, промовляє слова, 

словосполучення і прості речення з різною 

силою голосу та у різному темпі (відповідно 

до можливостей мовленнєвого розвитку); 

• наслідуючи вчителя, намагається 

промовляти слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

• намагається регулювати дихання, силу 

голосу і темп мовлення у процесі 

спілкування; 

• реагує та розрізняє звучання голосу різної 

сили та промовляння у різному темпі; 

• слухає та намагається повторювати за 

вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

• уважно слухає та розуміє зміст невеликого 

тексту, відповідає на запитання за змістом 

прослуханого (показує малюнки до тексту); 

• співвідносить знайомі слова з малюнками; 

*з допомогою вчителя добирає малюнки до 

названих предметів, дій; ознак; 

• знаходить  предмети за словесним описом, 

вказівками вчителя; 

• користується мовленнєвим етикетом в 

ситуаціях навчального та побутового 

спілкування (вітання, прощання, вибачення, 

подяка, звернення з проханням); 
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етикетними нормами культури 

спілкування. 

Розвиток усних монологічних 

висловлювань (розповідь, опис) 

за спостереженнями в 

навколишньому світі, 

ілюстрацією, за опорними 

словами, за складеним планом. 

• обирає вербальні й невербальні засоби 

спілкування для досягнення мети 

висловлювання; 

• намагається будувати усне зв'язне 

висловлення (коротку розповідь, опис) за 

спостереженнями в навколишньому світі, 

ілюстрацією, за опорними словами, за 

складеним планом. 

Змістова лінія «Навчаємось читати» 

Слухання прочитаного 

педагогом тексту, розгляд 

ілюстрацій. 

Практичне   ознайомлення з 

мовними   одиницями. 

Практичне знайомство із 

словом як одиницею мовлення: 

виділення слова з ряду інших 

слів. 

Робота з сюжетними 

малюнками, схемами, 

піктограмами. 

Робота з малюнками на 

визначення послідовності подій 

у тексті. 

Робота з дитячою книжкою, 

текстами. 

Робота щодо звукобуквенного 

аналізу. 

Побудова звукової схеми слів. 

Складання з розрізної азбуки 

слів. 

Читання окремих знайомих 

слів цілим словом. 

Практичне ознайомлення з 

реченням, текстом. 

Виділення речення з 

мовленнєвого потоку, 

визначення меж речення в 

усному мовленні. 

Читання простих 

словосполучень, речень. 

Розпізнавання складів у слові, 

слів у реченні та речень у 

тексті за певними візуальними 

характеристиками. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

 уважно слухає та розуміє зміст прочитаного 

педагогом тексту; 

 слухає, розуміє і виконує навчальні та ігрові 

дії відповідно до прослуханої інструкції, 

продуктивно використовує допомогу; 

 зосереджує увагу на змісті тексту, 

прочитаного педагогом; 

 з допомогою розрізняє сприйняті на слух 

слова, виокремлює в ряду інших слів (з 

допомогою сигнальних карток, або оплесків); 

 з допомогою вчителя відповідає на 

запитання «Що це?», «Хто це?», «Що 

робить?» щодо змісту предметних і 

сюжетних малюнків; (повторює за вчителем); 

 дає відповіді на запитання за змістом 

прослуханого тексту, використовуючи 

альтернативні засоби комунікації, малюнки, 

піктограми; 

 з допомогою вчителя переказує просту 

казку, текст за ілюстраціями та запитаннями; 

 за питаннями вчителя правильно називає 

дійових осіб прослуханого твору; 

 визначає послідовність подій (з допомогою 

вчителя, з опорою на малюнки); 

 відповідає на запитання: «Про кого?» або 

«Про що?» йдеться в прочитаному; 

 для відповідей на запитання використовує 

ілюстрації до прочитаних творів; 

 співвідносить знайомі слова і реальні 

предмети (об'єкти); 

 разом з учителем знаходить предмети за 

словесним описом, вказівками вчителя; 

 разом з вчителем підбирає малюнки до 

названих предметів, ініційованих дій; 
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Побудова речень зі слів, 

запропонованих учителем, до 

малюнків. 

Побудова простих речень за 

зразком, запитаннями, 

малюнками. 

Виконання практичних завдань 

з реченням (вставити потрібне 

слово, продовжити речення, 

виділити з речення певне 

слово; вибрати із кількох 

речень те, яке відповідає 

певному малюнку та ін.). 

Основні правила поводження з 

книжкою. 

Формування позитивного 

ставлення до книжки. 

*читає слова та короткі речення; 

* робить спроби читати слова з допомогою 

вчителя, після відповідної підготовки (звуко-

буквеного аналізу, роботи з розрізною 

азбукою тощо); 

*з допомогою вчителя розпізнає в реченні 

знайомі найуживаніші слова з двох-трьох 

букв; 

 розпізнає в тексті, не перечитуючи його, 

речення за певними характеристиками 

(велика буква на початку - крапка в кінці, 

інтервал) (за необхідності  - з допомогою 

вчителя); 

 складає речення із запропонованих слів, 

словосполучень (з допомогою вчителя); 

 з допомогою та за питаннями вчителя 

складає речення до малюнків; 

 під контролем учителя виконує практичні 

завдання з реченням (вставити потрібне 

слово, продовжити речення, виділити з 

речення певне слово; вибрати із кількох 

речень те, яке відповідає певному малюнку та 

ін.); 

 ознайомлений з правішати збереження 

книжки та гігієни читання; 

 виявляє інтерес, позитивне ставлення до 

книжки, називає своїх улюблених 

літературних героїв. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 

Букви голосні та приголосні. їх 

написання та розрізнення. 

Складова структура слова. 

Слово. Місце звука (букви) у 

слові. 

Списування слів. 

Велика буква на початку 

речення, крапка в кінці 

речення. 

Види речень за інтонацією: 

розповідні,  питальні, окличні. 

Розділові знаки в кінці цих 

речень. 

Списування короткого тексту 

після попереднього аналізу. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

  визначає і промовляє голосні та приголосні 

звуки; 

 з допомогою вчителя визначає місце звука 

(букви) в слові (на початку, в кінці слова); 

 списує по складах з проговорюванням 

прочитані та проаналізовані слова; 

 знає про написання крапки в кінці речення 

та великої букви на початку речення; 

 знає основні ознаки писемного мовлення 

(вживання великої літери, розділових знаків), 

дотримується їх при письмі; (*дотримується  

під контролем учителя); 

 спасує з проговорюванням під контролем 

учителя слова, прості речення, короткі 
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Слова -назви предметів, слова - 

назви дій, слова - ознаки 

предмета. Слова - на, до, у, з, 

під, над, від, через, біля -

служать для зв'язку слів у 

реченні. Написання слів. 

Текст. Основні частини тексту: 

зачин, основна частина, 

кінцівка. Робота з 

мнемотаблицями. 

Вибіркове списування за 

завданням учителя. 

Написання під диктування 

складів, слів, простих речень. 

тексти; 

 за завданням та з допомогою вчителя 

знаходить у тексті і списує окремі нескладні 

слова, словосполучення, речення; 

* вміє використовувати допомогу вчителя; 

*за зразком робить спроби списувати склади, 

слова, прості речення (після їх звуко-

буквеного аналізу); 

*знає про написання великої букви на 

початку речення та про крапку в кінці 

речення; 

• пише під диктування склади, слова, прості  

речення (під контролем учителя); 

* робить перші спроби письма на слух під 

диктування вчителя, після відповідної 

підготовчої роботи). 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Ознайомлення з різними 

джерелами та видами 

інформації. Робота з 

медіапродукцією. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

• бере участь в обговоренні змісту і форми 

медіапродуктів; 

•висловлює почуття з приводу 

прослуханих/переглянутих простих медіа 

текстів (світлини, мультфільми,   комп'ютерні 

ігри, реклама тощо); 

*сприймає прості медіапродукти (світлини, 

дитячі журнали тощо). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця намагається: 

- уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, 

інструкції тощо); 

- сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток 

мовленнєвого дихання, сили голосу; 

- правильно вимовляти звуки (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- співвідносити знайомі слова з малюнками; 

- добирати малюнки до названих предметів, дій; ознак; 

- слухати текст, який читає педагог; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу; 

- повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих 

можливостей учня); 

- читати слова з допомогою вчителя, після відповідної підготовки (звуко-
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буквеного аналізу, роботи з розрізною азбукою тощо; 

- списувати склади, слова, прості речення (після їх звуко-буквенного 

аналізу); 

- під диктування вчителя, після відповідної підготовчої роботи писати 

склади, прості слова; 

- під контролем учителя дотримується правильної постави під час 

письма; 

- сприймати медіапродукти. 

 

 

2. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ  

Пояснювальна записка 

Метою даного курсу є розвиток дитячої особистості засобами читацької 

діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є 

базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей. У процесі 

літературного читання в учнів формуються ключові компетентності: уміння 

вчитися, загальнокультурна, комунікативна, інформаційна. 

Читання є одним з найважливіших способів засвоєння людиною нових 

знань. При цьому, як один з видів мовлення, читання є складною аналітико-

синтетичну діяльність. Велике значення для успішного оволодіння читанням і 

письмом має розвиток усної сторони мовлення. 

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим 

результатом взаємодії знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та 

ціннісних ставлень учнів, що набуваються у процесі реалізації усіх змістових 

ліній предмета «Літературне читання». 

Навчання читання дітей з інтелектуальними порушеннями передбачає 

формування у них комунікативно-мовленнєвих умінь, володіння якими в 

подальшому допоможе їм максимально реалізуватися в самостійному житті. 

Програма побудована з урахуванням дидактичних принципів доступності, 

послідовності, доцільності, достатності, системності, наступності у навчанні від 

простого до складного, зокрема подача нового матеріалу базується на вже 

відомому та в тісному зв'язку з ним. 

Змістовий матеріал з читання пропонується, зважаючи на: інтелектуальні 

особливості учнів, послідовне засвоєння (практичним шляхом) 

літературознавчих понять, системне розміщення матеріалу, чим забезпечується 

адекватність його сприймання, розуміння з подальшим усвідомленням для 

використання в особистій навчальній діяльності. 

Для досягнення мети виконуються такі завдання: 

- формування та розвиток в учнів навичок читання та слухання; 

ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 

- формування у дітей соціальних, морально-етичних, естетичних цінностей 

через зміст і художні образи літературних творів; 

- формування у школярів початкових умінь сприймати, розуміти, 

аналізувати літературні тексти різних видів з використанням літературознавчих 

понять, визначених програмою; 



 

 

136 

- розвиток мовлення учнів шляхом формування умінь створювати власні 

висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 

- формування у школярів вміння працювати з різними типами і видами 

дитячих книжок. 

- підготовка до систематичного вивчення літератури в основній школі; 

- виховання інтересу до читання; створення позитивної мотивації до 

засвоєння знань; розвиток основних пізнавальних процесів на предметно-

практичній і вербальній основі. 

Специфікою роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку є 

те, що особливу увагу слід привертати до правильного вимовляння, значення 

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

допомогою пауз, мелодики та ін. 

На уроках читання значно підвищується рівень загального розвитку учнів 

із порушеннями інтелектуального розвитку, розширюються їхні уявлення про 

навколишній світ. Відбувається знайомство з новими словами, значення яких 

пояснюються і закріплюються в процесі неодноразового вживання. У процесі 

навчання розширюються і уточнюються значення вже відомих учням слів, 

відбувається активізація наявних мовленнєвих навичок. 

Програмою передбачено читання коротких, сюжетно завершених текстів з 

подальшим переказом за запитаннями вчителя, за серією послідовно підібраних 

сюжетних картинок. Співвіднесення змісту тексту та ілюстрації. Знаходження в 

тексті слів із заданим звуком, відповідних ілюстрацій. Закріплення навичок 

правильного читання з дотриманням пауз у кінці речення. 

Уміння і навички, індивідуальний досвід читацької діяльності - складники 

читацької компетентності, які формуються на уроках літературного читання, 

мають не лише предметний, а й загальнонавчальний характер, є засобом 

вивчення практично всіх навчальних предметів, забезпечують їх подальше 

засвоєння у наступних ланках спеціальної школи. 

Формування читацької діяльності здійснюється в міру вивчення складових 

структур. Велика увага приділяється читанню за підручником, використання 

ілюстративного матеріалу для поліпшення розуміння прочитаного. 

Коло читання охоплює доступні цій віковій групі учнів художні твори 

різних жанрів. Тематика творів сприяє розширенню світогляду дітей, 

поповненню їхніх знань, засвоєнню найважливіших загальнолюдських 

цінностей, вихованню найкращих почуттів: любові до рідної землі, мови, 

природи, шанобливого ставлення до батьків, людей старшого покоління, 

національних традицій свого народу та культури інших народів. 

Дітям із порушеннями інтелектуального розвитку складно розуміти 

внутрішній змісту твору, найбільш складні моменти тексту, суспільне значення 

вчинків героїв, моральний смисл їх поведінки. Тому для розуміння найбільш 

складних моментів тексту використовується ілюстрація, яка для дитини 

відтворює дійсність, яку неможна замінити словесним описом. Ілюстрації до 

текстів дають можливість звернутися до наочного зображення й простежити на 

ньому ті дії, взаємостосунки персонажів, у яких найбільш яскраво передається 

їх внутрішній зміст. 
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Складовою літературного читання є позакласне читання, яке спрямовано 

на підготовку молодших школярів до самостійного читання, формування 

інтересу і позитивного ставлення до читання та книжки шляхом знайомства з 

різноманітною дитячою літературою. 

Формування читацької компетентності учнів здійснюється з 

використанням міжпредметних зв'язків. 

Основою структурування програми у 3 класі є змістові лінії з читання: 

«Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації», 

«Формування й розвиток навички читання», «Коло читання», «Основи 

літературознавчої пропедевтики». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» спрямована на формування у молодших школярів умінь 

сприймати та розуміти усну інформацію, використовувати її у різних 

комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і 

монологічній формах, а також за допомогою альтернативних засобів 

комунікації. 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» передбачає 

формування в учнів навички читання, умінь висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, усвідомлено сприймати художній текст, застосовувати набуті 

навички та інформацію в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, 

практичному досвіді. 

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

дітей цього віку з кращих надбань української і зарубіжної літератури. 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» передбачає 

ознайомлення школярів (на початковому рівні, практично) з окремими 

літературознавчими поняттями, необхідними їм під час аналізу та інтерпретації 

твору. 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» передбачає формування в 

учнів умінь сприймати, слухати, розуміти інформацію в медіатекстах (світлини, 

журнали, презентації тощо). 

У 4 класі визначено такі змістові лінії: «Формування й розвиток навички 

читання» «Коло читання», «Набуття досвіду читацької діяльності», 

«Смисловий і структурний аналіз тексту», «Основи літературознавчої 

пропедевтики», «Робота з дитячою книжкою та взаємодія з медіаінформацією», 

«Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного». 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» зорієнтована на 

розвиток і вдосконалення якісних характеристик читання, його технічної і 

смислової сторін під час читання вголос і мовчки. 

Змістова лінія «Коло читання» створює передумови для ознайомлення 

учнів 4 класу з різноманітною за темами і жанрами дитячою літературою, з 

різними видами текстів, способами здобуття інформації у сучасному 

медіапросторі. 

Змістова лінія «Набуття досвіду читацької діяльності» передбачає 

оволодіння школярами технологією поетапного опрацювання змісту 
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літературного твору, набуття досвіду початкового читацького самовизначення: 

думки, почуття, емоції, оцінки. 

Змістова лінія «Смисловий і структурний аналіз тексту» має на меті 

навчити учнів орієнтуватися у структурі тексту, відтворювати його з опорою на 

різні види плану, малюнки тощо. Усвідомлення смислових зв'язків становить 

основу початкового уявлення про сюжет і композицію художнього твору, 

виділення теми та основної думки твору тощо. Аналізу підлягають не всі 

елементи тексту, а лише ті, що найбільш яскраво виражають ідею твору, який 

вивчається. 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» передбачає 

ознайомлення учнів з окремими літературними поняттями (на початковому 

рівні, практично), необхідними під час аналізу та інтерпретації твору. 

Змістова лінія «Робота з дитячою книжкою та взаємодія з 

медіаінформацією», передбачає опрацювання учнями змісту різних типів і 

видів дитячих книжок, формування в учнів умінь сприймати, слухати, розуміти 

інформацію в медіатекстах (світлини, журнали, презентації тощо). 

Змістова лінія «Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного» 

спрямовується на розвиток та стимулювання творчих здібностей, 

самовираження особистості дитини. Передумовами до цього є емоційні 

переживання, які виникають під час спілкування з літературою, проведення 

рефлексивного аналізу змісту прочитаного тексту. Школярі беруть участь у 

посильній творчій діяльності, яка організовується вчителем на уроках класного 

й позакласного читання та в позаурочний час. 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів 

комунікації» 

Формування вербальних та 

невербальних засобів 

комунікації. 

Розвиток слухового 

сприймання та слухової уваги. 

Розвиток вміння висловлювати 

свої прохання вербально, або 

жестово-мімічними засобами, 

працювати відповідно до 

інструкцій вчителя; 

використовувати жести в 

спілкуванні, під час 

розв'язання задач побутового 

або навчального характеру. 

Розвиток словника, вміння 

використовувати засоби 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- сприймає усне мовлення співрозмовника; 

- *реагує на усне мовлення співрозмовника; 

- повторює за вчителем жести, рухи, 

наслідує міміку; 

- виконує навчальні та ігрові дії відповідно 

до прослуханої інструкції; 

- слухає й розуміє коротке монологічне 

висловлення; 

- намагається контролювати правильний 

артикуляційний уклад під час вимовляння 

звуків; 

- наслідуючи вчителя, промовляє слова, 

словосполучення і прості речення з різною 

силою голосу та у різному темпі (відповідно 

до можливостей мовленнєвого розвитку); 
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альтернативної комунікації. 

Формування усвідомленого 

розуміння запитань, вказівок 

вчителя. 

Розрізнення інтонацій, їх 

наслідування. 

Розвиток органів артикуляції. 

Формування мовленнєвого 

дихання, сили голосу. Ігрові 

вправи на звуконаслідування. 

Сприймання текстів на слух. 

Відтворення основного змісту 

усного повідомлення на основі 

почутого. 

Практичне оволодіння 

діалогічною формою 

мовлення. 

Формування норм культури 

спілкування. 

*наслідуючи вчителя, намагається 

промовляти слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

• намагається регулювати дихання, силу 

голосу і темп мовлення у процесі 

спілкування; 

• реагує та розрізняє звучання голосу різної 

сили та промовляння у різному темпі; 

• слухає та намагається повторювати за 

вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

• -уважно слухає та розуміє зміст невеликого 

тексту, відповідає на запитання за змістом 

прослуханого (показує малюнки до тексту); 

- співвідносить знайомі слова з малюнками; 

- *з допомогою вчителя добирає малюнки до 

названих предметів, дій; 

- знаходить предмети за словесним  описом, 

вказівками вчителя; 

• -користується мовленнєвим етикетом в 

ситуаціях навчального та побутового 

спілкування (вітання, прощання, вибачення, 

подяка, звернення з проханням). 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» 

Слухання прочитаного 

педагогом тексту, розгляд 

ілюстрацій. 

Практичне ознайомлення з 

мовними одиницями (слово, 

словосполучення, речення без 

назви терміну). 

Практичне знайомство із 

словом як одиницею мовлення: 

виділення слова з ряду інших 

слів. 

Формування і розвиток 

навички читання. 

Плавне читання по складах з 

поступовим переходом на 

читання двоскладових слів з 

простими складовими 

структурами. 

Розвиток мовленнєвого 

дихання; подолання 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- намагається уважно слухати та зрозуміти  

зміст прочитаного педагогом тексту; 

-слухає, розуміє і виконує навчальні та ігрові 

дії відповідно до прослуханої інструкції, 

продуктивно використовує допомогу; 

- може виокремити задане слово; 

-* намагається зосередити увагу на змісті 

тексту, прочитаного педагогом; 

-з допомогою вчителя намагається 

викладати малюнки відповідно до 

послідовності подій у тексті (відповідно до 

можливостей мовленнєвого розвитку); 

- з допомогою вчителя переказує просту 

казку за ілюстраціями та запитаннями; 

- з допомогою вчителя 

орієнтується на сторінці букваря; 

- зливає звуки у склади; 

- читає слова по складах, робить спроби 

читати прості речення за допомогою вчителя, 
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артикуляційних труднощів при 

читанні слів. 

Розвиток зорового сприймання 

та зорової уваги. 

Удосконалення орієнтування 

на сторінці книжки. 

Розпізнавання складів у слові, 

за певними візуальними 

характеристиками. 

Читання по складах слів, 

речень простих за змістом і 

структурою (з двох - трьох 

слів). Формування уміння 

глобального читання. 

в тому числі засобами глобального читання; 

- називає  показані вчителем букви; 

- намагається зливати букви у склади; 

- *добирає малюнки до прочитаних слів (з 

допомогою вчителя); 

- наприкінці навчального року читає вголос 

цілими словами слова, по складах слова 

(поскладове читання важких слів), речення 

прості за змістом і структурою (з двох - 

трьох слів); 

- володіє початковими уміннями читати 

мовчки; 

* знає букви, може зливати у склади (з 

допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Коло читання» 

Орієнтовний перелік авторів, які визначені в колі читання, має 

рекомендаційний характер  і може  бути  змінений учителем з урахуванням 

читацьких інтересів та можливостей учнів 

Усна народна творчість: 

загадки, скоромовки, 

чистомовки, лічилки, 

співаночки, казки про тварин, 

прислів'я. 

Скоромовки: О. Пчілка, 

Г.Бойко, О. Кротюк, Л. Відута. 

Загадки: Л. Глібов, І. Січовик, 

Т.Коломієць, Д.Кузьменко. 

Вірші: Н.Красоткіна, Н.Забіла,  

Г.Бойко, П.Воронько, Г.Чубач, 

А.Костецькій, Т.Шевченко,  

Л.Українка, О.Пчілка, О.Олесь,  

М.Підгірянка. 

Літературні казки, оповідання:  

І.Франко, Н.Забіла, Н.Найдич,    

В. Сухомлинський, Г. Малик,  

М. Павленко, В. Артамонова,  

Л. Воронина, О. Лущевська, 

Т.Череп-Пероганич. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- може назвати прізвища українських 

письменників, твори яких вивчали (з 

допомогою вчителя); 

- впізнає за наочною опорою, твір, який 

вивчався; 

- може назвати головного героя; 

- може повторити за вчителем скоромовку, 

чистомовку, лічилочку (частину твору); 

* добирає ілюстрації до творів, що вивчали (з 

допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» 

Робота з дитячою книжкою, 

текстами. 

Вироблення вміння правильно 

будувати речення при відповіді 

на питання. 

Формування вміння слухати 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- намагається орієнтуватися у книжці; 

- намагається дата відповіді на запитання за 

змістом прослуханого (Про кого? Про що 

йшлося? (використовує альтернативні засоби 

комунікації, малюнки, піктограми для 
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текст, що читає педагог. 

Формування вміння визначати 

тему та основну думка твору. 

Визначення героїв, персонажей 

твору. 

Робота з сюжетними 

малюнками, схемами, 

піктограмами. 

Робота з малюнками на 

визначення послідовності 

подій у тексті. 

Формування вміння 

переказувати 

пpoчитaнe/пpocлyxaнe з 

опорою на картинно-

символічний план до кожного 

твору. 

Формування уявлення про 

жанр твору: загадка, вірш, 

казка, оповідання. 

Заучування невеличких віршів 

напам'ять за малюнками, 

опорними словами, 

мнемотаблицями. 

Формування позитивного 

ставлення до книжки. 

Вивчення основних правил 

поводження з книжкою. 

відповіді на запитання); 

- на основі прослуханого тексту 

малює/добирає ілюстрації; 

- відповідає на запитання: про кого, про що 

йдеться у творі?; 

- може назвати героїв, персонажей твору (з 

допомогою вчителя); 

- намагається формує висловлювання щодо 

прочитаного/прослуханого твору (за 

допомогою вчителя); 

- може визначити (за допомогою сюжетних 

малюнків) послідовність подій прочитанопУ 

прослуханого твору (за допомогою вчителя); 

- за допомогою вчителя намагається 

переказати сюжет пpoчитaнe/пpocлyxaнe з 

опорою на картинно-символічний план до 

кожного твору; 

- висловлює елементарні оцінні судження 

щодо прочитаного, прослуханого; 

- має уявлення про жанр твору: загадка, вірш, 

казка, оповідання; 

- здатний вивчити напам'ять (за допомогою 

вчителя) невеличкий вірш (2-4 рядки) 

* повторює за вчителем рядки вірша; 

* відповідає на; запитання: про кого, про що 

йдеться у творі? (за допомогою вчителя); 

визначає послідовність подій у творі (за 

допомогою вчителя); 

- з допомогою вчителя відповідає на 

запитання «Що це?», «Хто це?», «Що 

робить?» щодо змісту предметних і 

сюжетних малюнків; 

- * повторює за вчителем; 

- співвідносить знайомі слова і реальні 

предмети (об'єкти); 

- знаходить предмети за словесним описом, 

вказівками вчителя; (*разом з учителем); 

- з допомогою вчителя підбирає  малюнки  

до названих предметів, ініційованих дій; 

(*разом з учителем); 

- ознайомлений з правилами збереження 

книжки та гігієни читання; 

- виявляє інтерес, позитивне ставлення до 

книжки; 

- може називати своїх улюблених 
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літературних героїв. 

Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Робота з медіапродукцією 

(дитячі журнали, розвиваючі 

програми, фотографії тощо). 

- сприймає й обговорює прості 

медіапродукти; 

- обговорює зміст і форму простих медіа 

продуктів; 

- розповідає, про що в них ідеться; 

- визначає,  кому і для чого призначений 

медіапродукт; 

- висловлює елементарні судження і почуття 

з приводу прослуханих/переглянутих 

медіапродуктів (дитячі журнали, розвиваючі 

програми, фотографії тощо) за підтримки 

вчителя; 

*виявляє позитивне ставлення, сприймає 

медіапродукцію (дитячі журнали, розвиваючі   

програми, фотографії тощо) 

Життєва компетентність 

Учень/учениця намагається: 
- уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, 

інструкції тощо); 

- *сприймати та розпізнавати звуки довкілля; мовленнєві звуки; 

- відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу, повторювати відповідь за вчителем (залежно від мовленнєвих 

можливостей учня); 

- *слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, 

прості за структурою слова (відповідно стану мовленнєвого розвитку); 

- з допомогою вчителя переказувати просту казку за ілюстраціями та 

запитаннями; 

- читати слова, робить спроби читати прості речення за допомогою 

вчителя, в тому числі засобами глобального читання; 

- розрізняти голосні та приголосні звуки; 

- Співвідносити графічний образ букви з її звучанням; 

- *сприймати елементи букви та її цілісний графічний образ; 

- виявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки; 

- знає прізвища двох-трьох українських письменників, твори яких 

вивчали; 

- дотримуватися навичок правильного читання з дотриманням пауз в 

кінці речення. 
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4 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Формування й розвиток навички читання» 

Усвідомленість читання. 

Слухання та розуміння 

прочитаного тексту. Розуміння 

значення слів і висловів тексту. 

Визначення дійових осіб твору, 

їхніх вчинків. 

Усвідомлення смислових 

зв'язків між словами в реченні, 

між реченнями, частинами 

тексту, окремими епізодами, 

висловами та ілюстраціями, 

послідовності розгортання подій 

у творі. 

Спосіб читання. Свідоме 

читання вголос цілими словами 

з поступовим переходом до 

фразового читання (залежно від 

мовленнєвих можливостей). 

Читання тихо та мовчки 

доступних за змістом текстів. 

Правильність читання. Звукова 

культура мовлення: 

звуковимова, дикція, плавне 

дихання, гучність голосу, 

наголошування слів. 

Темп читання. Дотримання 

необхідного темпу читання 

вголос (нормально, повільно). 

Дотримання розділових знаків, 

логічних пауз і наголосів, 

потрібної інтонації під час 

читання. 

малюнки); 

- разом з вчителем визначає 

причинно-наслідкові зв'язки між 

описаними подіями та вчинками 

дійових осіб; 

- за допомогою вчителя оцінює 

вчинки головних героїв; 

висловлює своє ставлення до 

описаних подій (вчинків 

Учень/учениця: 

- слухає та розуміє зміст прочитаного 

педагогом тексту; 

- за допомогою вчителя пояснює лексичне 

значення слів, висловів; 

*частково розуміє (розуміє ситуацію 

описану в творі); 

- за питаннями вчителя правильно називає 

дійових осіб прочитаного твору, їхні 

вчинки; (*-з допомогою вчителя); 

- - визначає послідовність подій (*за 

допомогою вчителя та опорою на (*робить 

спроби з допомогою вчителя); 

- 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 по складах важкі за структурою 

слова; 

- *читає тихо та мовчки знайомі за змістом 

прості тексти; 

- регулює темп читання (відповідно 

можливостей) 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, достатньо гучно; 

- правильно наголошує слова під час 

читання (*під контролем вчителя); 

дотримується словесного наголосу від час 

читання; 

- дотримується пауз між реченнями; (*під 

контролем учителя); 

*за нагадуванням учителя дотримується 

пауз у середині речення, обумовлених 

розділовими знаками; 

*з допомогою вчителя дотримується 

розділових знаків і потрібної інтонації під 

час читання; 
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дійових осіб); *практично намагається дотримуватися 

логічних пауз і наголосів після нагадування 

та підготовчої роботи з учителем. 

Змістова лінія «Коло читання» 

Орієнтовний перелік авторів, які визначені в колі читання, має 

рекомендаційний характер і може бути змінений учителем з урахуванням 

читацьких інтересів та можливостей учнів. 

Усна народна творчість. 

Малі фольклорні форми: 

народні дитячі пісеньки, ігри, 

прислів'я, приказки, народні 

усмішки, казки, легенди, 

народні пісні. 

Поезія (вірші сюжетні, 

пейзажні, гумористичні): Л. 

Костенко, О.Орач, О.Дзятко, 

А.Костецький, Н.Кир'ян, 

М.Сингаївський, С.Шаповалов, 

Т.Шевченко,1. Франко, 

Д.Павличко, В.Гринько, 

В.Самійленко, О.Василенко, 

Д.Чередниченко, А.Камінчук, 

О.Кобець, С.Жупанін, А.Качан, 

А.Струтинський, П.Воронько, 

М.Могилевич, Л.Компанієць, 

М.Павленко, М. Познанська, 

В.Ладижець. 

Літературні казки: 

В.Сухомлинський, Н.Сало, 

В.Кукульняк, Ю.Ярмиш, 

К.Ушинський, Я. і В. Грімм. 

Адаптовані тексти прозових 

творів (оповідання, уривки з 

повістей, п'єси): Ю. Дмитренко, 

В.Сухомлинський, Н. Забіла, 

Є.Шморгун, А.М'ястківський, 

В.Скуратівський, А. Григорук, 

В. Артомонова, Г.Демченко, 

Д.Чередниченко, О.Копиленко, 

С. Шаповалов, О.Буцень, А. 

оцюбинський, О.Пархоменко, 

В.Нестайко. 

Теми читання: про природу у 

різні пори року, твори про дітей, 

їхні стосунки, взаємини у сім і 

Учень/учениця: 

- самостійно впізнає і розрізняє прозові 

та віршовані твори (*з допомогою вчителя); 

- називає (без визначення поняття) жанр 

добре знайомого йому твору (казка, байка, 

загадка, прислів'я, вірш, оповідання); (*з 

допомогою вчителя); 

- за питаннями вчителя називає назву 

вивченого твору, його автора (*з 

допомогою вчителя); 

- відповідає на питання за змістом 

прочитаного (*з допомогою вчителя); 

- самостійно переказує вказані вчителем 

епізоди прочитаного тексту; (*-з допомогою 

вчителя); 

- знає напам'ять 3-4 вірша; (*3 коротких); 

- 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). 
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та школі, твори про рідний край, 

Батьківщину, героїзм і 

усвідомлену жертовність 

українського народу, захисників 

України, традиції українського 

та інших народів. 

Змістова лінія «Набуття досвіду читацької діяльності» 

Опрацювання художніх творів 

різних жанрів. 

Народні казки (про тварин, 

чарівні, соціально-побутові). 

Особливий характер вимислу та 

фантазії в чарівних казках. 

Події в казках, відображення 

народного побуту, особливості 

мови соціально-побутових 

казок. 

Герої (персонажі), їхні 

характери, вчинки, мотиви 

поведінки. 

Добро і зло в казці. 

Вірші. Спостереження за мовою 

віршів. Розширення і 

поглиблення знань про ознаки 

вірша (рима, ритм, настрій, 

мелодика). 

Тематика дитячих віршів. 

Оповідання. Персонажі, 

тематика дитячих оповідань. 

Прислів'я і приказки. Тематика 

прислів'їв. 

Байка як невеликий за обсягом, 

здебільшого віршований твір 

про людські вчинки, характери, 

недоліки. 

Гумористична та алегорична 

форма зображення персонажів у 

байках. 

Учень/учениця: 

- *має уявлення про основні ознаки 

чарівних казок: зачаровані, незвичайні 

предмети, істоти, дивовижні перетворення, 

надзвичайна сила героїв та ін.; 

*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 поведінки, 

вчинків персонажів (з допомогою запитань 

учителя); 

- з допомогою вчителя робить висновок, що 

добро у казках перемагає зло; 

з допомогою вчителя звертає увагу на 

основні ознаки вірша (графічна форма 

тексту, наявність ритму, поділ на строфи - 

без вживання термінів); 

- 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 прислів'я і приказки як 

короткі, влучні, образні вислови 

повчального змісту; 

- з допомогою вчителя розпізнає прислів я і 

приказки з-поміж інших літературних 

жанрів; називає теми прислів'їв (наприклад, 

про працю, навчання); 

- має початкове уявлення про жанрові 

особливості байки (без визначення поняття) 

як невеликого, здебільшого віршованого 

твору, де в алегоричній формі висміюються 
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негативні риси характеру, вчинки людей; 

- називає героїв байок, що вивчалися; 

(*повторює за вчителем). 

Змістова лінія «Смисловий і структурний аналіз тексту» 

Розуміння і пояснення слів і 

висловів тексту, з'ясування 

зв'язків між реченнями, 

абзацами і частинами тексту. 

Орієнтування у структурі 

тексту: зачин (початок), основна 

частина, кінцівка. 

Визначення послідовності подій 

у творі. 

Встановлення причинно-

наслідкових зв'язків між 

подіями та вчинками дійових 

осіб. 

Обговорення змісту 

прочитаного за запитаннями 

(запитання до тексту). 

Порівняння змісту прочитаного 

з життєвим досвідом дітей і 

раніше прочитаним. 

Встановлення висновків з 

прочитаного. 

Дійові особи твору, головні та 

другорядні персонажі. 

Поділ тексту на частини (з 

допомогою вчителя) і 

колективне складання 

заголовків до них; складання 

малюнкового плану. 

Колективне складання плану 

прочитаного твору. 

Поступовий перехід до 

самостійного переказу 

прочитаного твору.  

Вивчення напам'ять протягом 

року до 4 (залежно від 

можливостей дитини) віршів, 

декламування їх напам'ять. 

Засоби художньої виразності; 

емоційно-оцінне ставлення до 

змісту твору. 

Формування умінь визначати 

Учень/учениця: 

- за завданням та з допомогою вчителя 

пояснює лексичне значення слів, вжитих у 

тексті, та окремих висловів; 

- з допомогою вчителя орієнтується у 

структурі тексту: зачин (початок), основна 

частина, кінцівка; 

- разом із учителем з'ясовує зв'язки між 

окремими епізодами, словами, висловами та 

ілюстраціями; 

- визначає послідовність подій (з 

допомогою вчителя, з опорою на малюнки); 

- разом з учителем називає послідовність 

описаних подій, встановлює часові та 

причинно-наслідкові зв'язки між подіями та 

вчинками дійових осіб (відповіді на 

запитання: що сталося, кола...? що сталося 

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

малюнків, запитань);  

-разом із учителем з'ясовує мотиви вчинків 

дійових осіб; 

- разом із учителем з'ясовує умови (місце, 

обставини), в яких здійснювався вчинок; 

- відповідає на запитання до змісту 

прочитаного (*з допомогою вчителя); 

- з допомогою вчителя намагається 

проектувати ситуацію на власну поведінку; 

- за завданням та з допомогою вчителя 

порівнює прочитане з власним досвідом і 

читаним раніше; 

- відповідаючи на запитання вчителя, 

наводить приклади з власного життєвого 

досвіду; відповідаючи на запитання 

вчителя, висловлює своє ставлення до 

описуваних подій, до вчинків дійових осіб; 

(*намагається); 

- з допомогою та під контролем учителя, 

відповідаючи на запитання, формулює певні 

висновки з прочитаного; 

- відповідає на запитання: «Про кого?» або 

«Про що?» йдеться в прочитаному; 
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настрій, загальну тональність 

твору; висловлюватися про 

враження від прочитаного. 

Відшукування у тексті образних 

слів і висловів, які 

характеризують дійових осіб, 

події, картини природи. 

- для відповідей на запитання уміє 

використовувати ілюстрації до прочитаних 

творів; 

- називає дійових осіб прочитаного твору, 

їх вчинки (за питаннями вчителя); 

(*повторює за вчителем); 

- разом із учителем розрізняє та називає 

головних і другорядних персонажів 

прочитаного твору; 

- *розуміє ситуацію, описану в 

прочитаному творі; 

- з допомогою вчителя поділяє текст на 

частини; 

- бере участь у колективному складанні 

заголовків до них; 

- бере участь у колективному складанні 

плану прочитаного твору, малюнкового 

плану; 

- за завданням учителя самостійно 

переказує вказані ним епізоди (частини) 

прочитаного тексту; 

- переказує зміст прочитаного твору за 

визначеною послідовністю (спочатку..., 

потім..., після цього..., наприкінці...); 

- вивчає протягом року напам'ять З- 

4 вірші (залежно від можливостей дитини), 

декламує їх напам'ять перед класом; (*до 1-

2 коротких віршів); 

- *знає назви вивчених напам'ять творів та 

їх авторів; 

- з допомогою вчителя визначає емоційний 

настрій твору (сумний, веселий, спокійний 

тощо); 

- *з допомогою вчителя знаходить образні 

слова, що характеризують героя  твору  

(веселий, сміливий, хитрий та ін.); 

відповідаючи  на запитання вчителя, 

висловлює своє враження від прочитаного; 

- з допомогою вчителя знаходить у тексті 

влучні слова та вислови, які характеризують 

дійових осіб, події, картини природи; 

- під керівництвом учителя звертає увагу 

на образність і точність мови автора; 

- з допомогою вчителя (* повторюючи за 

вчителем) застосовує у своєму мовленні 
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вислови із прочитаних творів усної 

народної творчості (з пісень, казок, 

прислів'їв, приказок). 

Змістова лінія «Основи літературознавчої пропедевтики» 

Робота з дитячою книжкою, 

текстами. 

Тема та основна думка твору. 

Сюжет і композиція (без 

уживання термінів). Факти, 

події, випадки, пригоди, 

характери персонажів у 

художньому творі, їх 

взаємозв'язки. 

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. 

Мова твору. Яскраві, точні, 

образні вислови для 

характеристики персонажів, 

опису природи. 

Жанр твору (практично): вірш, 

загадка, швидкомовка, казка, 

оповідання. 

Учень/учениця: 

- разом із учителем визначає тему та 

основну думку прочитаного твору; 

- *з допомогою вчителя визначає про кого 

або про що йдеться у творі. 

- розуміє основний смисл описаних фактів, 

подій, вчинків персонажів; 

- разом з учителем називає послідовність  

описаних подій, встановлює часові та 

причиново-наслідкові зв'язки між подіями; 

(*робить спроби з допомогою вчителя); 

- визначає і називає головних дійових осіб 

прочитаного твору, їхні вчинки (за 

питаннями вчителя); (*з допомогою 

вчителя, повторюючи за ним); диференціює 

їх мову; 

- 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); 

- з допомогою вчителя виділяє у 

художньому тексті образні вислови, що 

допомагають  глибше, краще уявити 

картини природи, місце події, зовнішність 

персонажів, їхні характери, вчинки, 

стосунки з іншими героями; 

- називає (без визначення поняття) жанр 

добре знайомого твору (казка, байка, 

загадка, прислів'я, вірш, оповідання); (з 

допомогою вчителя); (повторює за 

вчителем);  

- самостійно розрізняє та наводить 

приклади книжок за тематичною, 

жанровою, авторською приналежністю. 

Змістова лінія «Робота з дитячою книжкою та взаємодія з 

медіаінформацією» 

Самостійна робота з книжкою: 

вибір книжки, робота з 

Учень/учениця: 

- *має уявлення про різні види і типи 
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інформацією. 

Типи дитячих видань. 

Структурні елементи художньої 

книжки (обкладинка, 

ілюстрація, зміст, сторінка, 

назва твору). 

Визначення за ілюстраціями 

теми твору. Переказ окремих 

епізодів. 

Колективне обговорення 

прочитаних творів (уміння 

слухати думки, міркування 

однолітків). 

Робота з тлумачним словником. 

Особливості передачі 

інформації в різних видах 

медіапродукції (текстах, 

малюнках, фотографіях). 

Одержання інформації. 

видань (книжка, газета, журнал); 

- знає призначення структурних елементів 

художньої книжки (ілюстрація, зміст, 

сторінка, назва твору) (*з допомогою 

учителя); 

- *за завданням та допомогою вчителя 

знаходить потрібну сторінку, ілюстрацію 

тощо; 

- знаходить у тексті відповідний абзац; 

- відшукує у тексті за ілюстрацією або 

запитаннями окремі слова, місця тексту; 

- *виявляє інтерес до читання (слухає); 

- за завданням учителя самостійно 

переказує вказані ним епізоди (частини) 

прочитаного тексту; 

- з допомогою вчителя вибирає в тексті 

влучні слова та вислови, які характеризують 

дійових осіб, події, картини природи; 

- емоційно сприймає та реагує на зміст 

прочитаного, виявляє та висловлює свої 

почуття; 

- *з допомогою вчителя називає прочитану 

книжку, автора; 

- називає дійових осіб твору, пояснює їх 

вчинки; 

- бере участь у колективному обговоренні 

книжки; 

- вміє вести діалог; 

- під контролем учителя записує назву 

книжки, автора; 

- може самостійно читати доступні дитячі 

твори; 

- з допомогою вчителя знаходить у 

тлумачному словнику незнайомі слова; 

- працює з доступними джерелами 

передачі інформації (тексти, малюнки, 

фотографії); 

- обговорює зміст і форму простих 

медіапродуктів; 

- *виявляє позитивне ставлення, сприймає 

медіапродукцію. 

Змістова лінія «Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного» 

Інсценізація епізодів з 

прочитаного тексту чи 

невеликого за змістом тексту, 

Учень/учениця: 

- бере участь в інсценізації найпростіших 

епізодів з прочитаних творів; життєвих 
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життєвих ситуацій, близьких за 

змістом до художніх творів. 

Поєднання різних засобів 

виразності (слово, жест, міміка, 

рухи). Використання прийомів 

для створення казки. 

Доповнення тексту новими 

персонажами, новою подією. 

ситуацій, близьких за змістом до художніх 

творів;, проявляє фантазію; 

- з допомогою та за наслідуванням учителя 

передає голосом, природними    жестами, 

мімікою, ходою характер персонажів твору; 

(*робить спроби з допомогою вчителя); 

- добирає слова для створення простих 

словесних портретів, картин. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- слухає і розуміє звернене мовлення, проявляє емоції;  

*-слухає та реагує на звернене мовлення; 

-відповідає на поставлені запитання та намагається давати оцінку;  

*- відповідає на запитання з допомогою вчителя або повторює відповідь за 

вчителем (залежно від мовленнєвих можливостей учня);  

-читає повними словами і розуміє прочитане; 

- при читанні дотримується навичок правильного читання з дотриманням 

пауз, наголосів; 

* -читає по складах, частково розуміє прочитане;  

- переказує невеликий твір за планом або ілюстраціями;  

*- намагається з допомогою вчителя переказати невеликий твір за 

ілюстраціями; 

- виявляє інтерес та позитивне ставлення до читання; 

- знає прізвища відомих українських письменників, твори яких вивчали;  

-знає назви та сюжети кількох фольклорних і літературних творів; -може 

розказати про свої читацькі уподобання;  

- знає, яким чином можна задовольнити потреби у знаходженні нової 

інформації. 

 

 

3. МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 

Математика  

Пояснювальна записка 

Провідною метою вивчення математики постає формування основ та 

подальший розвиток предметних математичних знань і умінь, життєвої 

компетентності та корекція порушень психофізичного розвитку учнів. 

Математична галузь представлена елементарними математичними та 

геометричними поняттями, що входять до її структури. Відтак власна 

математична діяльність набуває ознак вираженої практичної спрямованості, що 

сприяє формуванню в учнів життєво важливих компетенцій та соціально-

адаптивних умінь і навичок. 

В основу змісту програми покладені три основні принципи: доступність, 

практична значущість і життєва необхідність тих знань, умінь і навичок, якими 

будуть опановувати учні. 
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Вивчення математики детермінує розвиток та корекцію мислення й 

мовлення учнів зазначеної категорії, що своєю чергою сприяє значному 

успішному просуванню більшої частини учнів на шляху освоєння ними 

елементів математичного мислення. Адже у процесі навчання математики 

відбувається формування й розвиток розумових процесів, пам'яті, уваги, 

зорово-просторового сприймання, мовлення тощо. Також вирішуються 

завдання: 

- формування у здобувачів освіти доступних та відповідних кількісних, 

просторових й часових уявлень, що сприятимуть в подальшому успішному 

включенню учнів до соціальної взаємодії та трудової діяльності; 

- використання процесу навчання математики для підвищення рівня 

загального розвитку та корекції порушень пізнавальної діяльності та 

особистісних якостей учнів; 

- виховання в учнів цілеспрямованості, працьовитості, самостійності, 

терплячості, навичок контролю й самоконтролю, охайності та завершеності дії 

поставленого завдання, вміння планувати роботу та доводити справу до кінця. 

Слід також зазначити, що математичні знання успішно інтегруються при 

вивченні інших дисциплін навчального плану: трудового навчання, української 

мови та літературного читання, образотворчого, музичного мистецтва, «Я 

досліджую світ», фізичної культури тощо. 

З метою реалізації завдання соціальної адаптації зміст програми 

максимально пов'язаний з життєвим досвідом учнів і відповідає умовам 

конкретного найближчого соціуму, в якому проживають діти. 

Організація процесу навчання базується на практичній та наочній основі. В 

якості наочної основи використовуються натуральні об'єкти й предмети (або їх 

імітація, наприклад, купюри, монети тощо), а також використання 

інформаційно-комунікативних технологій. 

При відборі навчального матеріалу враховуються різні стартові та 

психофізичні можливості здобувачів освіти щодо засвоєння математичних 

уявлень, понять, способів застосовувати їх на практиці. У зв'язку з тим, що 

навчальний матеріал засвоюється учнями на різному рівні, програма передбачає 

необхідність доступності та диференційованого підходу в навчанні: обсяг, 

послідовність вивчення тем, види діяльності, форма представлення, кількість 

повторень і частота звернень до однієї й тієї ж теми, як для всього класу в 

цілому, так і для кожної дитини зокрема. 

У змісті математичної освіти провідними визначено такі змістові лінії: 

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

відношення. Геометричні фігури», «Робота зданими». 

У 3-му класі до послідовності вивчення чисел другого десятка і дій над 

ними додається додавання та віднімання з переходом через розряд: 7+5, 11-3 та 

вивчення нумерації в межах 100. 

У процесі навчання учні оволодівають навичками рахунку в межах 100 в 

прямому і зворотному порядку, від заданого до заданого числа одиницями та 

десятками відпрацьовують навички практично користуватися переставною 

властивістю додавання, продовжують ознайомлюватися з розв'язуванням 
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простих арифметичних задач на знаходження суми та остачі, а також із 

задачами на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць. 

Арифметичні задачі, залежно від використання для їх складання наочного 

матеріалу, діляться на задачі-драматизації та задачі-ілюстрації. Відповіді на 

запитання таких задач учні бачать, перераховуючи конкретні предмети або їх 

зображення. Поступово вони навчаються розв'язувати прості текстові 

арифметичні задачі, використовуючи термін «задача», засвоюють і розрізняють 

структурні компоненти задачі: умова, числові дані, запитання, розв'язок та 

відповідь. Прості арифметичні задачі є складовою частиною складених задач, 

тому формування вмінь розв'язувати прості задачі готує школярів до 

розв'язання складених. 

По мірі оволодіння учнями навичками читання, вчитель пропонує 

записувати дію і пояснювати, що нею знайдено. Вчитель наголошує, що слова, 

які починаються на голосний, скорочуються до наступного приголосного, що 

стоїть перед голосним. 

У 4-му класі в процесі навчання учні опановують навички рахунку в межах 

100 в прямому і зворотному порядку, від заданого до заданого числа 

одиницями та десятками, лічба двійками, відпрацьовують навички практично 

користуватися переставною властивістю додавання, продовжують 

ознайомлюватися з розв'язуванням простих арифметичних задач на 

знаходження суми та остачі, а також із задачами на збільшення та зменшення 

числа на декілька одиниць. 

До вивчення нумерації в межах 100 додається додавання та віднімання з 

переходом через розряд (додавання двоцифрового числа до одноцифрового та 

віднімання одноцифрового числа від двоцифрового з переходом через розряд; 

письмове додавання і віднімання двозначних чисел з переходом через розряд), а 

також множення по 2 та ділення на 2 і відповідні випадки ділення на рівні 

частини (або ознайомлення з множенням і діленням - відповідно можливостей 

учнів). Також учні ознайомлюються зі способами користування таблицею 

множення по 2 та таблицею ділення на 2 (на друкованій основі). Розширюються 

поняття щодо іменованих чисел (прості та складені іменовані числа, міри 

вартості: 1 грн. = 100 к. Розмін. Заміна. Міри довжини: 1 м = 100 см, 1 м = 10 

дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм. Відрізки. Вимірювання. Креслення відрізків 

заданої довжини. Одиниця часу - секунда. Позначення 1 хв. = 60 сек. Міра маси 

- 1 кг). 

Поступово учні навчаються розв'язувати прості та складені текстові 

арифметичні задачі, використовуючи термін «задача», засвоюють і розрізняють 

структурні компоненти задачі: умова, числові дані, запитання, розв'язок та 

відповідь. 

Програма в цілому визначає оптимальний обсяг знань і умінь з 

математики, який доступний більшості учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку. При відборі навчального матеріалу слід враховувати різні можливості 

учнів по засвоєнню математичних уявлень, знань, умінь застосовувати їх на 

практиці. 
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Результати навчання й орієнтовний зміст 

З клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Числа, арифметичні дії з числами. Величини» 

Нумерація в межах 20 

(повторення). 

Пряма і зворотна лічба. 

Місце числа в числовому 

ряді. 

Парні і непарні числа. 

Додавання та віднімання в 

межах 20 без переходу 

через розряд. 

Додавання та віднімання в 

межах 20 з переходом 

через розряд. Приклади на 

2 дії. Нумерація в межах 

100. Утворення і запис 

круглих десятків. Пряма і 

зворотна лічба десятками 

в межах 100. 1,10 -лічильні 

одиниці. 

Число і цифра. Кількість 

цифр і чисел. Одно-, дво-, 

і трицифрові числа. 

Міри вартості. Монети. 

Розмін. Заміна. 

Час. Доба. Тиждень. Дні 

тижня. Година. Місяць. 

Рік. Назва місяців по 

порядку. 

Місткість. Літр. Маса. 

Кілограм. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- знає нумерацію чисел в межах 20; 

- рахує в межах 100 по 1, по 10 у прямому і 

зворотному порядку; 

- знає місце числа в числовому ряді; 

- розв 'язує приклади на дві дії в межах 10; 

- розв 'язує приклади на додавання та віднімання 

в межах 20 без переходу через розряд; 

- виконує додавання та віднімання іменованих 

чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою; 

- визначає монети за їх зовнішнім виглядом; 

- вибирає монети означеної вартості; 

- знає одиниці вимірювання часу (година), 

місткості (літр), маси (кілограм); 

* зі значною допомогою вчителя на конкретному 

матеріалі додає та віднімає в межах 20; 

* під контролем вчителя читає та записує числа в 

межах 100; 

* за вказівкою вчителя відкладає ці числа на 

рахівниці; 

* з допомогою вчителя показує на циферблаті час; 

* під контролем вчителя вибирає монети 

означеної вартості; 

* за словесною інструкцією та наочністю називає 

по порядку дні тижні та місяці; 

- з допомогою вчителя розв'язує приклади на 

збільшення та зменшення числа на декілька 

одиниць. 

Змістова лінія «Арифметичні задачі. Робота з даними» 

Прості текстові 

арифметичні задачі на 

різницеве відношення. 

Складені арифметичні 

задачі на дві дії. 

Структурні компоненти 

задачі: умова, числові 

дані, запитання, розв'язок 

та відповідь. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- розв'язує приклади та арифметичні задачі на 

різницеве порівняння; 

- намагається складати та розв'язувати 

елементарні математичні сюжетні задачі на основі 

найпростіших математичних моделей 

(предметних, малюнків, схематичних малюнків, 

схем); 

- розв'язує на наочному матеріалі складені 

арифметичні задачі на дві дії; 
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* за допомогою вчителя намагається записувати 

розв'язування задачі у вигляді приклада; 

* ознайомлений із складеними арифметичними 

задачами на дві дії. 

Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» 

Відрізок. Вимірювання та 

креслення відрізків. Круг. 

Куля. 

Види кутів. Визначення 

кута за допомогою 

косинця. Прямокутник. 

Квадрат. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- вимірює довжини відрізків у сантиметрах 

лінійкою; 

- розрізняє і називає круг і кулю; 

- знає назву кутів і розпізнає їх; 

- креслить кути; 

- знає назву та визначає вершини, кути, сторони 

прямокутників. 

* за допомогою вчителя розрізняє геометричні 

фігури (круглі та прямокутні); 

* під керівництвом вчителя намагається креслити 

відрізки; 

* ознайомлений із видами кутів (прямий, гострий, 

тупий). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- намагається самостійно організовувати власне робоче місце; 

- виконує арифметичні дії додавання та віднімання в межах 20; 

- може користуватися обчислювальними прийомами; 

- намагається користуватися математичною термінологією; 

- з допомогою вчителя розв'язує прості арифметичні задачі; 

- з допомогою вчителя визначає мету та планує власну діяльність на 

уроці; 

- співпрацює з вчителем та однолітками у різних соціальних ситуаціях 

математичного змісту; 

- працює за інструкцією, намагається самостійно використовувати 

необхідні навчальні засоби (підручник, найпростіше математичне приладдя). 

 

4 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Числа, арифметичні дії з числами. Величини» 

Нумерація в межах 100 

(повторення). 

Утворення та запис круглих 

десятків. Пряма та зворотна лічба 

десятками. Місце числа в 

числовому ряді. Додавання і 

віднімання в межах 100 без 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- знає нумерацію чисел в межах 100; 

- рахує шляхом прилічування та відліку по 

одиниці й рівними числовими групами в 

межах 100 у прямому і зворотному 

порядку; 

- додає та віднімає в межах 100 без 
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переходу через розряд. Приклади 

на 2 дії. Пряма і зворотна лічба 

десятками в межах 100. 

1, 10 - лічильні одиниці. Число і 

цифра. Кількість цифр і чисел. 

Одно-, дво-, і трицифрові числа. 

Додавання і віднімання в межах 

100 з переходом через розряд. 

Додавання та віднімання дво- та 

одноцифрового чисел (всі 

випадки). 

Множення по 2 та ділення на 2. 

(можливе перенесення теми на 5 

клас, відповідно можливостей 

учнів) 

Парні та непарні числа. 

Лічба двійками. Множення як 

знаходження суми однакових 

доданків. Знак множення. 

Множення 2 на 2, 3,4. 5, 6, 7, 8, 

9,10,1. 

Поняття «ділення на рівні 

частини». Знак ділення. Ділення 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 18,20 на 2. 

Компоненти додавання, 

віднімання, множення, ділення. 

Іменовані числа. 

Міри   вартості.  Монети. Розмін. 

Заміна. 

Міри довжини. 1 м = 100 см, 1 м = 

10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм. 

Час. Доба. Одиниця часу - 

секунда. Позначення 1 хв. = 60 

сек. 

Тиждень. Дні тижня. Година. 

Місяць. Рік. Назва місяців за 

порядком. 

Міра маси - 1 кг, місткості (1 

літр). 

переходу через розряд; 

- відкладає будь-які числа в межах 100 з 

використанням лічильного матеріалу; 

- знає місце числа в числовому ряді; 

- розрізняє парні та непарні числа; 

- за інструкцією та допомогою вчителя 

розв'язує приклади на додавання та 

віднімання в межах 100 з переходом через 

розряд; 

- намагається  під контролем вчителя 

користуватися (ознайомлений з) таблицею 

множення по 2 та таблицею ділення на 2 

(на друкованій основі); 

- називає компоненти додавання, 

віднімання, множення, ділення; 

- виконує додавання та віднімання 

іменованих чисел, одержаних при 

вимірюванні однією мірою; 

- вибирає монети означеної вартості; 

- знає та називає одиниці вимірювання 

часу (година, секунда), місткості (літр), 

маси (кілограм), довжини (метр, дециметр); 

- під контролем вчителя користується  

календарем для встановлення  порядку  

місяців у році, кількості діб у місці; 

- намагається за інструкцією визначати 

час за годинами; 

* зі значною допомогою вчителя на 

конкретному матеріалі додає та віднімає в 

межах 100; * під контролем вчителя читає 

та записує числа в межах 100; 

* за вказівкою вчителя відкладає ці числа 

на рахівниці; 

* з допомогою вчителя показує на 

циферблаті час; 

* під контролем вчителя вибирає монети 

означеної вартості; 

* за словесною інструкцією та наочністю 

називає послідовно дні тижні та місяці; 

* з допомогою вчителя розв'язує приклади 

на збільшення та зменшення числа на 

декілька одиниць. 

Змістова лінія «Арифметичні задачі. Робота з даними» 

Прості текстові арифметичні 

задачі на зменшення та 
Учень/учениця  з допомогою вчителя: 

- розв'язує приклади та арифметичні задачі 



 

 

156 

збільшення на кілька одиниць. 

Завдання на дві дії, складені з 

раніше вивчених простих завдань. 

Структурні компоненти задачі; 

умова, числові дані, запитання, 

розв'язок та відповідь. Запис 

відповіді. 

на різницеве порівняння; 

- намагається складати та розв'язувати 

елементарні математичні сюжетні задачі на 

основі найпростіших математичних 

моделей (предметних, малюнків, 

схематичних малюнків, схем); 

- розв'язує на наочному матеріалі складені 

арифметичні задачі на дві дії; 

- намагається здійснити короткий запис 

задачі; 

* за допомогою вчителя намагається на 

наочному (друкованому) матеріалі 

записувати розв'язування задачі у вигляді 

приклада; 

* ознайомлений зі складеними 

арифметичними задачами на дві дії. 

Змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури» 

Відрізки. Вимірювання. 

Креслення відрізків заданої 

довжини. 

Кути. Види кутів. Вершина. 

Сторони. Креслення кутів. 

Визначення кута за допомогою 

косинця. 

Види ліній: пряма, крива, ламана. 

Креслення ліній. 

Геометричні фігури: прямокутник, 

квадрат, трикутник, коло, круг. 

Креслення. 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 

- вимірює довжини відрізків у сантиметрах 

лінійкою; 

- розрізняє за наочним зразком замкнуті, 

незамкнуті криві, ламані лінії; 

- називає геометричні фігури, їх елементи 

з використанням записів і креслень у 

зошиті, підручнику, на таблицях, за 

допомогою питань вчителя; 

- креслить кути; 

- знає назву та визначає вершини, кути, 

сторони прямокутників потребує 

додаткових питань, які допомагають йому 

уточнити відповідь; 

* за прямою вказівкою вчителя розрізняє  

геометричні фігури (круглі та прямокутні); 

* за допомогою вчителя намагається 

креслити відрізки; 

* ознайомлений із видами кутів -(прямий, 

гострий, тупий), за наочною   опорою та 

вказівкою вчителя може їх розрізнити. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- розуміє соціальне оточення та своє місце в ньому (соціальну роль: учня, 

однокласника, друга); співпрацює з вчителем та однолітками у різних 

соціальних ситуаціях математичного змісту; звертається за допомогою 

доступними способами; 

- намагається самостійно організовувати власне робоче місце та 
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виконувати посильні навчальні завдання; виконує арифметичні дії додавання 

та віднімання в межах 100 на наочній, предметній та друкованій основі; може 

користуватися обчислювальними прийомами; намагається користуватися 

математичною термінологією; 

- з допомогою вчителя розв'язує прості арифметичні задачі; намагається 

самостійно використовувати необхідні навчальні засоби (підручник, 

найпростіше математичне приладдя); 

- намагається спостерігати, працювати з інформацією математичного 

змісту (описувати зображення, переказувати текст задачі, здійснювати усне 

висловлювання, порівнювати схематичні зображення, таблиці, що пред'явлені 

на паперових, електронних та інших носіях); 

- на наочному, доступному вербальному матеріалі, з урахуванням 

практичної діяльності намагається застосовувати початкові елементарні 

відомості про сутність і особливості математичних об'єктів, процесів і явищ з 

метою вирішення пізнавальних і практичних завдань; 

*демонструє позитивне ставлення до навчального довкілля та готовність 

щодо сприйняття математичної інформації; 

*здатний самостійно виконувати математичні дії в певних ситуаціях, 

нерідко припускається помилок, які може виправити за прямою вказівкою 

вчителя; 

*за постійної підтримки вчителя намагається здійснювати найпростіші 

узагальнення, порівнювати, класифікувати на наочному матеріалі; 

*здатен користуватися знаками, символами, предметами-замісниками; 

*намагається використовувати різні доступні види комунікації (вербальні 

та невербальні) для вирішення життєво значущих завдань математичного 

спрямування; 

*зі значною допомогою вчителя намагається правильно називати та 

креслити геометричні фігури, їх елементи, розташовує фігури на площині, в 

просторі, по відношенню один до одного. 

 

 

4. Інтегрований курс «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

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

«Природнича» освітні галузі)  

Пояснювальна записка 

Метою інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є ознайомлення молодших 

школярів із порушеннями інтелектуального розвитку з навколишнім світом у 

процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, що охоплює систему 

інтегрованих знань про природу і суспільство, безпеку життєдіяльності, 

ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, 

способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів 

розв'язувати практичні задачі. Досягнення поставленої мети передбачає 

досягнення таких завдань: 

 формування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ 

природничого і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, 
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практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення 

логічної та часової послідовності подій, оцінка побаченого (почутого), 

встановлення зв'язків і залежностей в природі і суспільстві, станом довкілля і 

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

ризикованої поведінки, залежності результату від докладених зусиль); 

 формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини 

світу, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини; 

 формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і 

соціальному середовищі; 

 виховування активної позиції щодо громадянської і соціально-

культурної належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання 

історії свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної 

поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій; 

 розвиток ціннісного ставлення до життя інших людей, усвідомлення 

правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в 

суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 

 дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадливого 

використання природних ресурсів; 

 розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, 

пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, 

самовираження і спілкування; 

 формування моделей здорової і безпечної поведінки; 

 уміння розпізнавати ситуації, які становлять загрозу для власного життя 

і здоров'я та життя і здоров'я інших; аналізувати та оцінювати фактори 

ризикованої поведінки в довкілля, роз'яснювати можливі наслідки 

недотримання правил безпечного поводження в кризових умовах сьогодення. 

Вирішення завдань курсу забезпечується відповідними змістовими лініями 

побудови навчального матеріалу, як освітнього, так і корекційно-розвиткового 

характеру. Так, освітня мета реалізується за допомогою наступних змістових 

ліній: 

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

в умовах цивільного захисту); 

- Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; 

моральні норми; навички співжиття і співпраці; волонтерська діяльність як 

спосіб вияву безкорисливої допомоги іншим; громадянські права та обов'язки 

як члена суспільства. Оцінювання загроз для себе і інших. Пізнання свого краю, 

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

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

відповідальна діяльність людини у природі, залежність між діяльністю людини 

і станом довкілля, участь у доброчинній діяльності на користь інших, 

взаємодопомога і підтримка народів у кризових ситуаціях). 

Відповідно до корекційно-розвиткової мети, матеріал будується за такими 

змістовими напрямами: 
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Сенсомоторний розвиток: виділяти характерні властивості предметів і 

об'єктів живої та неживої природи (колір, розмір, смак, температура, вага та 

ін.); мати уявлення про власні органи відчуття (очі, вуха, шкіра, ніс, язик) за 

допомогою яких сприймаються властивості та якості навколишнього світу. 

Мовленнєвий розвиток: розповідати про рідний край, Україну; 

повідомляти про погоду та природу під час спостережень, розповідати про 

тварини і рослини, господарчу діяльність рідного краю; повідомляти про 

правила співжиття та взаємодію людей у родині, колективі, суспільстві, про 

головні історичні події, традиції і звичаї українського народу; висловлювати 

прохання, бажання, ставити запитання та відповіді. 

Пізнавальний розвиток: спостерігати та розуміти сезонні зміни у житті 

рослин, тварин та господарчій діяльності людини; здійснювати групування 

предметів і явищ живої і неживої природи за суттєвими ознаками; здійснювати 

аналіз, планування, організацію, власне виконання та самоконтроль діяльності 

під час проведення практичних робіт у класі, у живому куточку, присадибній 

ділянці; усвідомлювати неповторність і самоцінність кожної людини; 

спостерігати традиції і звичаї українського народу; дотримуватись правил 

поведінки у родині, колективі, суспільстві. 

Особистісний розвиток: позитивно і бережливо ставитись до самого себе, 

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

соціальному середовищі і природі. 

Освітні галузі («Громадянська та історична», «Соціальна та 

здоров'язбережувальна», «Природнича») можуть реалізовуватись окремими 

предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, 

процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під 

час тематичних днів, у процесі проектної діяльності) за активного 

використання міжпредметних зв'язків, організації різних форм взаємодії учнів. 

Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються 

навчальні результати з інших освітніх галузей. 

Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й 

формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх 

галузей, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні 

пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани 

потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку). 

Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання надається 

його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, знань, 

навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду 

учнів потребує постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на 

результати дослідження об'єктів і явищ навколишнього світу. 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» займає особливе місце проміж 

навчальних предметів початкової школи, оскільки пізнання дітьми 

навколишнього світу не обмежується рамками уроку, це те, що завжди поруч з 

дитиною. Власне зміст інтегрованого курсу являє собою системоутворюючий 

стрижень процесу пізнання дитиною навколишнього світу. Традиційно 

вивчення живої та неживої природи викликає інтерес школярів з порушеннями 
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інтелектуального розвитку, що пояснюється безпосередньо змістом та формою 

подачі учбової інформації: спостереження предметів та явищ природи, 

натуральних об'єктів та їх зображень, демонстрації різноманітної наочності, 

цікавих оповідань, різноманітних за формою та змістом вправ та завдань, 

використання власного досвіду учнів, виконання практичних робіт тощо. З 

іншого боку, природничо-науковий зміст є об'єктивно складними для учнів з 

порушеннями розумового розвитку, у зв'язку з великим вмістом абстракції, 

відсутністю можливості використати власний досвід, кількістю нових термінів, 

назв. Матеріал, який повинні засвоїти учні у відповідності до вимог програми 

часом складний для розуміння, запам'ятовування та відтворення, тому 

навчальна програма побудована за концентричним принципом: зміст кожного 

року навчання розширює та поглиблює отриманні знання, додається новими 

повідомленнями. 

У процесі підготовки до уроків, обираючи методи та прийоми навчання, 

підбираючи засоби навчання, завдання та вправи необхідно враховувати рівень 

знань учнів, їх готовність до сприймання учбового матеріалу, сформованість 

таких психічних процесів, як сприймання, пам'ять, увага, мислення. Це 

дозволить передбачити типові помилки, уникнути їх та сформувати міцні та 

усвідомленні предметні зв'язки. 

Формуючи перші уявлення про Сонце, вчитель спирається на ті знання, які 

вже є в учнів, пояснює його значення, як джерела світла та тепла, встановлює 

необхідні зв'язки між сонцем та сезонними змінами. У 1-му та 2-му класі це 

були найбільш загальні уявлення, у 3-4-му класах їх по можливості необхідно 

розширювати. Досвід спостережень та аналізу природних явищ в учнів досить 

специфічний, чи він недостатній, часом такий, що грунтується на казках, 

мультфільмах, тому «сонечко» уявляється дітям живим, яке розмовляє, 

посміхається. Дані емоційні образи можна використовувати у якості прикладів, 

які наочно зображують значення сонця для всього живого. Крім цього 

спеціально організовуються спостереження учнів за рухом сонця, його впливом 

на природну. Таким чином, головний висновок, яким повинні опанувати діти -

сонце є джерелом тепла та світла, воно визначає перебіг сезонних змін. 

При роботі над темою «вода», вчителю бажано використовувати ті знання, 

якими діти вже володіють. Вивчаючи річки, озера, моря, тощо дітям необхідно 

демонструвати малюнки, фотографії, фільми, які допоможуть учням пригадати 

об'єкти вивчення та правильно розказати що їм відомо. Якщо об'єкти 

недостатньо знайомі, чи невідомі учням, вчитель уточнює відповіді дітей, 

доповнює їх, надає нові відомості, організовує роботу з їх вивчення. При 

вивчені властивостей води дітям так само надають можливість пригадати свої 

знання, зробити власні висновки на основі дослідів з водою. 

Уявлення про повітря виявляється найбільш складним для розуміння учнів 

цієї категорії. Знайомство з повітрям необхідно починати з проведення дослідів 

які його виявляють: дихання людини, рух паперового папірця при дмуханні на 

нього тощо. Вимірюючи температуру повітря, спостерігаючи за рухом вогню 

свічки - дітей знайомлять із рухом повітря - вітром. Ці найпростіші знання 

необхідно доповнювати спостереженнями під час прогулянок, екскурсій. 
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У подальшому пояснення про напрямок вітру слід проводити із 

врахуванням пізнавальних можливостей учнів класу. Деякі діти добре 

розуміють пояснення вчителя про різні сторони світу на глобусі, іншим дітям 

зрозуміти ці відомості за допомогою глобуса дуже складно, але вони мають 

уявлення про північні та південні країни, з казок, мультфільмів тощо. У таких 

випадках визначення «південь-північ» умовно пов'язується з ілюстраціями, а 

назву їм пропонується запам'ятати. У будь-якому випадку, діти досить часто 

чують ці слова, тому важливо, щоб їх сприймання та використання було 

свідомим. 

Можливі засоби інтеграції у процесі реалізації програми «Я досліджую 

світ» передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних 

завдань дослідницького характеру, як от: 

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

органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; спільне - 

відмінне, до якого цілого воно належить) 

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

чого призначене?) 

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

логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно -наслідкових 

зв'язків (Чому? Яким чином? Від чого залежить? З чим пов'язано?), висновок-

узагальнення). 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Людина» 

Пізнання функцій та 

можливостей людського 

тіла. 

Основи здорового способу 

життя. Здорова і хвора 

людина - порівняння. 

Фізкультура, гартування, 

гігієна. Основи здорового 

харчування. Правила 

акуратності (зовнішній 

вигляд, кімната, робоче 

місце). 

Учень/учениця: 

за запитаннями та допомогою вчителя пояснює: 

• різницю між здоровою та хворою людиною; 

• зовнішню будову і функції людського тіла; 

• правила гігієни; 

- розпізнає здорові і шкідливі звички; 

за допомогою вчителя пояснює: 

• правила догляду  за власною зовнішністю; 

• правила догляду за особистими речами; 

за малюнком наводить приклади: 

• гартування; 

• здорового харчування; 

- дотримується правил: безпечної, ввічливої 

поведінки; 

* за запитаннями вчителя показує: приклади 

гартування; здорового харчування; 

* за запитаннями вчителя розрізняє безпечну та 

небезпечну поведінку у місцях громадського 

користування. 
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Змістова лінія «Людина в суспільстві» 

Твій дім будинок 

(квартира), двір, садиба. Що 

є у будинку: приміщення, їх 

призначення, меблі. Родина, 

рідня.    Склад родини. 

Прізвище, ім'я, по батькові 

батьків, дідусів,   бабусь.   

Азбука сімейних стосунків 

(повага, шана до дорослих, 

любов, турбота між членами 

родини). Обов'язки і права 

батьків та дітей. Домашні  

обов'язки (прибирати, 

доглядати за домашніми 

тваринами, кімнатними 

рослинами, допомагати 

батькам у різних справах). 

Чому і як треба берегти 

речі. 

Побутова техніка  її 

призначення. Правила 

безпеки поводження з 

технікою. Кухонне начиння 

(посуд (національне 

художнє оздоблення 

посуду), кухонна побутова 

техніка, меблі). Господарчі 

речі для прибирання, для 

ремонту (інструменти). 

Обов'язки дітей та 

дорослих. 

Допомога батькам. 

Праця батьків, професії. 

Дозвілля в сім'ї (ігри, дитячі 

розваги). Організація 

вихідного дня, спорт. 

Улюблені заняття родини. 

Ввічливі слова. Правила 

ввічливості (вітання, 

побажання, прощання, 

правила розмови по 

телефону тощо). Правила 

поведінки у транспорті, 

музеї, кінотеатрі, храмі, 

Учень/учениця: 

називає 

- членів родини; 

- професії батьків, місце їх роботи; 

- приміщення, що є у будинку, меблі; 

- побутову техніку; 

- засоби для прибирання; 

- пояснює що має робити людина певної професії; 

- правила поводження з технікою;  

за запитаннями вчителя пояснює 

- хто такий лінивий, хто працьовитий;  

- за допомогою педагога визначає родинні 

зв'язки; 

відповідає на запитання: 

- що входить у домашні обов'язки; 

- як можна відпочивати у вихідний день; 

за малюнками пояснює: 

- хороші та погані вчинки дітей; за запитаннями 

вчителя пояснює 

- що означає бути ввічливим; розуміє   

необхідність дотримання певних  правил  

поведінки  у сім'ї (турбота про членів сім'ї, 

пошана до старших тощо). 

за малюнком пояснює 

- чому і як берегти речі; 

- правила поведінки у громадських місцях, за 

столом; 

за допомогою вчителя пояснює 

- яку домашню роботу діти можуть виконувати 

самостійно, за допомогою батьків; 

- у чому полягають домашні обов'язки; 

- як можна організувати вихідний день; 

дотримується правил поведінки 

- у громадських місцях; 

- за столом; 

*має уявлення про правила співжиття та взаємодії 

у сім'ї;  

*має уявлення про елементарні правила  

ввічливої поведінки (ввічливі слова); 

-  пояснює можливі ризики для життя і здоров'я 

вдома, на вулиці; вибирає безпечні  місця для 

гри, прогулянки, вигулу тварин тощо;  

називає: 

- свою країну, її столицю; 
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громадських місцях. 

Правила поведінки за 

столом. Небезпечні ситуації 

в школі, вдома, на вулиці 

під час навчання, гри, 

дозвілля. Розпізнавання і 

реагування на застережливі 

знаки, сигнали (типу 

«Прохід заборонено», 

«Повітряна тривога», 

«Обережно: міни» тощо; 

поведінка під час виявлення 

незнайомих предметів). 

Наша Батьківщина - 

Україна. Громадянин 

України. Символи України. 

Національний одяг. 

Національні страви. 

Національні свята, традиції 

та звичаї. Народна творчість 

(пісні, колядки, вірші, 

щедрівки, веснянки та ін.). 

Народні ремесла та художні 

промисли України 

(гончарство, ковальські 

ремесла, художня обробка 

дерева (різьблення, 

бондарство), гутництво - 

виготовлення виробів зі 

скла; ткацтво, килимарство. 

Писанкарство. 

предмети українського національного одягу та 

виділяє його серед іншого; 

- знає, що державною мовою є українська; 

за допомогою вчителя описує: 

- державну символіку: прапор, герб країни; 

- національні традиції та звичаї (свята, звичаї 

тощо); 

має уявлення про народні свята та звичаї; бере 

участь у проведенні свят, групових та 

загальношкільних заходів; 

за допомогою вчителя називає 

- народні ремесла та художні промисли, які 

вивчалися;  

*за допомогою вчителя намагається повторити 

свою домашню адресу, назву країни де живе;  

* має уявлення про національний одяг, його 

атрибути, національні страви; 

* має уявлення про національн традиції та звичаї 

(свята, звичаї тощо). 

Змістова лінія «Людина і природа» 

Нежива природа. Земля. 

Глобус -модель Землі. Рух 

Землі навколо себе. 

Частини доби, їх 

послідовність. Вчора, 

сьогодні, завтра. Тиждень: 

назви,  послідовність  днів 

тижня. Робочі та вихідні 

дні. Рух Землі навколо 

Сонця. Залежність змін у 

живій та неживій природі 

від діяльності Сонця. Пори 

року. 

Учень/учениця: 

називає: 

- назви і ознаки кожної пори року;  

за малюнками та запитаннями вчителя пояснює: 

- рух Землі навколо себе; 

- рух Землі навколо Сонця; 

- зміни в житті рослин та тварин кожної пори 

року; 

- стани води у природі;  

практично визначає: 

- частини доби; 

- орієнтується за стрілками годинника; 

називає: 
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Вода. Властивості води. 

Кругообіг води у природі. 

Стани води. Значення води 

для життя рослин, тварин, 

людини. Використання води 

людиною. Охорона водних 

ресурсів. Повітря. 

Температура повітря. 

Термометр. Рух повітря - 

вітер. Значення повітря для 

життя рослин, тварин, 

людини. Пісок, каміння, 

глина. Ґрунти. Жива 

природа. 

Рослини. Дерева, кущі, 

трави. Різноманітність 

рослин: дикорослі і 

культурні. Органи рослин: 

корінь, стебло, листя, 

квітки, плід. Розвиток 

рослини. Проростання 

насіння. Умови життя 

рослин. Тварини: свійські, 

дикі. Зовнішній вигляд. 

Спосіб життя, добування 

їжі. Потомство. Охорона 

диких звірів. Птахи дикі, 

свійські. Зовнішній вигляд. 

Спосіб життя. Зимуючі і 

перелітні птахи. 

Риби. Зовнішня будова, 

живлення, дихання. 

Використання й охорона 

риб. 

Комахи. Зовнішній вигляд. 

Спосіб існування.  

Охорона тваринного світу. 

- частини доби; 

- дні тижня; 

за запитаннями вчителя розповідає про: 

- залежність змін у природі від діяльності Сонця; 

за запитаннями вчителя пояснює: 

- значення води для життя рослин; 

- значення води для життя тварин; 

- значення води для життя людини; 

- кругообіг води у природі;  

практично визначає: 

- температуру води на дотик; 

- температуру води за допомогою термометра 

розповідає про використання води у власному 

повсякденному житті;  

за запитаннями вчителя пояснює: 

- зміну температури повітря від сезону, сонця; 

- за малюнками пояснює: 

- значення повітря для життя рослин; 

- значення повітря для життя тварин; 

значення повітря для життя людини; 

- температуру повітря за допомогою термометра; 

називає : 

- властивості піску: колір, сипучість; 

- властивості каміння: колір, величина, форма, 

твердість; 

- властивості глини: колір, пластичність;  

- склад ґрунту; 

за малюнками наводить приклади: 

- використання каміння, піску, глини; 

- значення ґрунту для росту рослин; дає 

визначення рослин; 

за малюнками пояснює розподіл рослин: 

- на культурні та дикорослі; 

- кущі, дерева, трави; 

- на листяні і хвойні;  

- має уявлення про гриби; 

за малюнками називає органи рослин; за 

запитаннями вчителя пояснює розвиток рослин;  

за допомогою вчителя пояснює: 

- якими бувають ліси; 

- що таке ярусність лісу; 

-  наводить приклади охорони рослин, грибів; 

за малюнками пояснює розподіл тварин на 

свійські ти дикі; 

має уявлення про риб, комах; 
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за запитаннями вчителя розповідає про спосіб 

життя свійських та диких тварин; 

за допомогою вчителя пояснює причини 

перелиту птахів;  

за малюнками розповідає про зовнішній вигляд 

вивченої тварини;  

за малюнком наводить приклади охорони 

тваринного світу; 

* на прохання педагога показує глобус; 

* визначає частини доби;  

*має уявлення про залежність рослин, тварин, 

погоди від Сонця; 

* визначає на дотик холодну та гарячу воду; 

пояснює/ показує використання води у власних 

потребах; 

* за відчуттями визначає рух повітря; 

* за відчуттями визначає температуру повітря: 

холодне, гаряче;  

* розрізняє каміння, пісок, глину; *розрізнює 

дерева, трави, гриби; 

*на малюнку визначає корінь, стовбур, гілки, 

листя дерева; 

* показує/розрізняє листяні і хвойні дерева; 

*за малюнком показує вивчених свійських 

тварин; птахів, комах, риб; *має уявлення про 

безпечне поводження з тваринами. 

Життєва компетентність 

Учнень/учениця: 

- усвідомлює можливості власного тіла; дотримується правил гігієни, 

корисного харчування; 

- дотримується безпечної поведінки вдома, в школі, на вулиці, у 

громадських місцях; 

- дотримується встановлених правил поведінки у родині, колективі, 

суспільстві; розрізнює позитивні та негативні риси характеру людини; виявляє 

готовність наслідувати моральні якості та позитивні риси характеру у 

повсякденному житті; 

- підбирає власний одяг у відповідності до погоди; 

- дотримується елементарних правил поведінки у природі, пояснює 

наслідки ризикованої поведінки для себе й інших у довкіллі;  

- використовує знання про особливості будови та життєдіяльності 

живих організмів у повсякденному житті. 
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4 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Людина» 

Людина - частина природи і 

суспільства. 

Організм людини. Пізнання 

функцій та можливостей 

людського тіла. Неповторність 

кожної людини. Розвиток 

людини протягом життя: 

дитина, доросла людина, 

людина похилого віку - що 

спільне, що відмінне. 

Учень/учениця: 

- за допомогою вчителя називає: 

що спільного та чим відрізняється людина від 

інших живих істот (мислення, мова, праця, 

спілкування і взаємодія з іншими людьми); 

- за допомогою вчителя розповідає про -

 частини тіла людини, їх значення;  

правила догляду за ними; 

- за допомогою вчителя показує: як змінюється 

людина упродовж життя, наводить приклади з 

власного досвіду;  

- за запитаннями вчителя називає: частини 

тіла людини; правила догляду за ними; 

* за малюнками і запитаннями вчителя 

показує: як змінюється людина упродовж 

життя; 

* за запитаннями вчителя розрізняє 

живі істоти та неживі об'єкти. 

Зовнішність людини. 

Як зберігати здоров'я та 

молодість. 

Гігієнічні навички. Навички 

самообслуговування. 

Основи здорового способу 

життя: 

фізкультура, гартування, 

гігієна. 

Основи здорового харчування. 

Правила поведінки за столом. 

Учень/учениця: 

- виявляє інтерес до своєї зовнішності; 

за допомогою вчителя пояснює: 

• різницю між охайною та не доглянутою 

людиною; 

• правила гігієни; 

- підтримує порядок у особистих речах 

(іграшки, одяг, учбове приладдя); 

- розпізнає здорові і шкідливі звички; 

- за допомогою вчителя пояснює: 

• правила догляду за власною зовнішністю; 

• правила догляду за особистими речами; 

- за малюнком наводить приклади: 

• гартування; 

• здорового харчування; 

володіє найпростішими гігієнічними 

навичками, навичками самообслуговування; 

- за малюнком наводить приклади здорового 

способу життя: харчування, турботи про 

здоров'я, уникнення шкідливих звичок; 

- дотримується правил здорового харчування; 

* за запитаннями вчителя називає: 

елементарні правила гігієни, 
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самообслуговування; 

* за малюнками показує: приклади  

гартування; здорового харчування; 

* дотримується елементарних правил гігієни 

і самообслуговування; 

* має уявлення про здоровий спосіб життя. 

Орієнтовний практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

• Тренування - розучування вправ ранкової зарядки. 

• Розв'язання прогностичних задач «Що буде, якщо ... » (ситуації 

неправильного харчування). 

• Виготовлення лепбуків на задану тематику 

Пізнання себе, своїх 

можливостей. Красота людини 

зовнішня та внутрішня. Риси 

характеру, які сприяють 

досягненню успіху в житті, 

забезпечують дружні взаємини 

з іншими, повагу (чесність, 

працьовитість,  щедрість, 

чемність, чуйність). 

Риси характеру, що заважають 

досягненню успіху, 

спілкуванню (лінощі, 

неуважність, байдужість, 

нетовариськість). 

Учень/учениця: 

- за запитаннями вчителя пояснює, що 

характеризує зовнішність людини та 

поведінку; 

- за допомогою вчителя розпізнає риси 

характеру і дає їм оцінку;  

- за малюнками і допомогою вчителя наводить 

приклади та дає оцінку доброго ставлення до 

інших на прикладах вияву таких якостей: 

чесність, доброзичливість, подільчивість, 

працьовитість, ввічливість на противагу 

хитрощам, байдужості, жадібності, лінощам, 

безкультурності; 

* має уявлення про людські чесноти;  

*під керівництвом вчителя виявляє моральні 

якості та позитивні риси характеру у 

поведінці. 

Орієнтовний практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

Моделювання способів вирішення конфліктних ситуацій (з опорою на відео, 

фільми, ситуації реального життя, на літературні твори). Моделювання 

поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів; оголошення 

повітряної тривоги. 

Змістова лінія «Людина в суспільстві» 

Сім'я, родинні стосунки між 

поколіннями. Правила 

сімейних стосунків (повага, 

шана до дорослих, любов, 

турбота між членами родини). 

Домашні обов'язки дітей. 

Взаємні обов'язки батьків і 

дітей. Допомога батькам, 

членам родини. Організація    

дозвілля    в сім'ї, вихідного 

Учень/учениця: 

називає: 

- членів родини; 

- за допомогою педагога визначає родинні 

зв'язки;  

відповідає на запитання: 

- що входить у домашні обов'язки; 

- як можна відпочивати у вихідний день; 

за малюнками пояснює: 

- хороші та погані вчинки дітей; за 
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дня, канікул. Улюблені заняття 

родини. 

запитаннями вчителя пояснює: 

- що означає бути ввічливим; розуміє 

необхідність дотримання певних правил 

поведінки у сім'ї (турбота про членів сім'ї, 

пошана до старших тощо); 

за малюнками та допомогою вчителя пояснює: 

у чому полягають домашні обов'язки; 

за запитаннями вчителя пояснює: 

- що означає бути акуратним; 

- правила поводження з технікою; за 

запитаннями вчителя пояснює 

- хто такий лінивий, хто працьовитий; 

розповідає про заняття кожного члена родини; 

за малюнком пояснює: 

- чому і як берегти речі; 

- правила поведінки у громадських місцях, за 

столом; 

за допомогою вчителя пояснює: 

- яку домашню роботу діти можуть виконувати 

самостійно, за допомогою батьків; 

- у чому полягають домашні обов'язки; 

- як можна організувати вихідний день; 

- дотримується правил поведінки 

- у громадських місцях; 

- за столом; 

*має уявлення про правила співжиття та 

взаємодії у сім'ї;  

*має уявлення про елементарні правила 

ввічливої поведінки (ввічливі слова);  

*знає (показує) засоби для прибирання 

кімнати;  

*має уявлення про обов'язки дітей та дорослих 

в сім'ї; * розрізняє з допомогою вчителя якості 

людини (працьовитість і лінь). 

Праця батьків, професії людей 

зайнятих на будівництві, на 

заводах, фабриках, у сфері 

обслуговування, в сільському 

господарстві. Знання й уміння 

необхідні для опанування цих 

професій. Машини які 

полегшують працю людей. 

Учень/учениця називає: 

- професії батьків, місце їх роботи; пояснює, 

що має робити людина певної професії; 

- машини які полегшують працю людей; 

*має уявлення про різні професії людей; 

*за допомогою вчителя показує на малюнку 

професії, що вивчаються. 

Орієнтовний практичний блок 

• Моделювання способів поведінки у ставленні до старших та інших членів 

сім'ї (з опорою на відео, фільми, ситуації реального життя, на літературні 
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твори). 

• Рольова гра «Перукарня», «Супермаркет», «Я пасажир» та інші на вибір. 

• Виготовлення лепбуків на задану тематику. 

Правила  ввічливості (вітання, 

прощання, прохання, 

побажання, тощо). 

Правила поведінки у 

пам'ятних місцях, під час 

урочистих заходів. Правила 

співжиття та взаємодії людей  

у родині, колективі, 

суспільстві. 

Відповідальність за свої 

вчинки (не можна брати 

чужого, підглядати, 

підслуховувати). 

Взаємозв'язки між вчинком і 

наслідком. 

Учень/учениця 

- демонструє правіша ввічливості: 

- використовує слова привітання, прощання, 

прохання, подяки тощо; 

- дотримується правил поведінки у 

громадських місцях; 

- за допомогою вчителя наводить приклади  

доброзичливої взаємодії людей у різних 

ситуаціях; 

- розуміє переваги доброзичливих стосунків 

між людьми; 

- має уявлення про відповідальність за свої 

вчинки; 

- за допомогою вчителя встановлює 

взаємозв'язки у соціальному житті (між 

вчинком і наслідком, порушенням правил і 

відповідальністю);  

- передбачає наслідки своїх вчинків; 

- за допомогою вчителя називає правила 

ввічливості; 

*має уявлення про правила поведінки у 

громадських місцях. 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

• Обговорення правил поведінки прийнятих у класі, школі, місцевій громаді. 

• Розв'язання прогностичних задач «Що буде, якщо ... » (ситуації 

правопорушень). 

Історія і традиції школи. 

Збереження традицій. 

Правила шкільного 

розпорядку. Ставлення до 

оточуючих (повага, 

товаришування, спільна гра, 

праця, навчання у групах, у 

класі). 

Учень/учениця 

знає імена добре знайомих людей 

(однокласників, працівників школи);  

за запитаннями вчителя пояснює: 

- для чого призначені шкільні приміщення; 

- роль кожного працівника школи;  

*має уявлення про правила поведінки учня в 

школі; 

*має уявлення про призначення шкільних 

приміщень;  

* розрізняє з допомогою вчителя працівників 

школи різних професій. 

Україна  на карті світу. 

Різноманітність народів у 

світі, їх 

Учень/учениця 

називає: 

- свою країну, її столицю, предмети 
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культур і звичаїв. 

Цікаві винаходи людства. 

Українці у світовій культурі, 

науці, 

спорті. 

українського національного одягу та виділяє 

його серед іншого; 

- знає, що державною мовою є українська; 

за допомогою вчителя описує: 

- державну символіку: прапор, герб країни; 

- національні традиції та звичаї (свята, звичаї 

тощо); 

- виявляє патріотичні почуття; шанобливе 

ставлення до символів держави,  захисників і 

захисниць Вітчизни, традицій і звичаїв свого 

краю; 

*за допомогою вчителя намагається повторити 

свій домашній адрес, назву країни де живе; 

*має уявлення про національний одяг,  його 

атрибути, національні страви. 

*має уявлення про національні традиції та 

звичаї (свята, звичаї тощо). 

Громадянин України. Права та 

обов'язки громадянина. 

Культурна  спадщина України, 

рідного краю. Народні ремесла 

та художні промисли України, 

національний одяг, страви, 

свята, традиції та звичаї. 

Народна творчість (пісні, 

колядки, вірші, щедрівки, 

веснянки та ін.). 

Заходи охорони культурних 

пам'яток (результатів людської 

праці). 

Учень/учениця 

- розуміє свою приналежність до громади 

України; 

- має уявлення про права і обов'язки 

громадянина; 

- має уявлення про народні свята та звичаї; 

- бере участь у проведенні свят, групових та 

загальношкільних заходів; 

- називає за допомогою вчителя: 

народні ремесла та художні промисли, які 

вивчалися; 

- ремісників: гончар, коваль, килимар; 

за малюнками пояснює: 

- у чому полягають народні ремесла та 

художні промисли; 

- за допомогою вчителя наводить приклади; 

- виробів народних ремесел, та художніх 

промислів; 

- за запитаннями вчителя та за побудованим 

планом розповідає історію виникнення будь-

якого з ремесел, що вивчалися;  

*ознайомлений з народними ремеслами; 

*за допомогою малюнків та запитань вчителя 

(виділяє, наводить приклади, показує на 

малюнку) народні ремесла. 

Орієнтовний практичний блок 

•Моделювання (інсценізація) ситуацій, що демонструють права і обов'язки    

громадян (з опорою на ситуації реального життя, фільми, літературні твори). 
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•Проведення практичних занять з українських художніх промислів: 

різьблення, ткацтво, килимарство, писанкарство та інше. 

•Проект «Славетні українці». Накопичення даних про відомих українців із 

різних сфер життя (захист Вітчизни, порятунок людей у надзвичайних 

ситуаціях, мистецтво, спорт, наука) та їх представлення у різних формах 

(тексти, світлини, розповіді та ін.). 

Змістова лінія «Людина і природа» 

Природа - частина 

навколишнього світу. 

Нежива і жива природа, 

зв'язки між ними. 

Явища природи (листопад, 

туман, вітер, світанок, зміна 

пір року, відліт птахів тощо). 

Дослідження як джерело знань 

про природу. 

Спостереження, вимірювання, 

експеримент. 

Учень/учениця 

- за допомогою вчителя виявляє у природному 

оточенні тіла неживої і живої природи; 

за малюнками розрізняє і називає: 

- тіла неживої і живої природи; 

- тіла природи і ті, що створила 

людина; 

за допомогою вчителя встановлює зв'язки між: 

- тілами неживої і живої природи; 

- тілами природи і тими, що створила людина;  

- називає явища природи;  

- розповідає про явища природи, що вивчалися 

і/або які доводилось спостерігати. 

*за малюнком називає явища природи. 

Орієнтовний практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння) 

•Ознайомлення з джерелами інформації про природу (паперові видання 

природничого змісту, географічні карти, колекції мінералів, гербарії, аудіо -і 

відеозаписи, Інтернет ресурси та ін.). 

•Проведення дослідження (спостереження, вимірювання, експеримент) 

тіла/явища природи (об'єкт дослідження обирає учень або визначає вчитель); 

вправляння у складанні плану спостереження/експерименту. 

• Вивчення природи за допомогою моделей (акваріум, глобус, кімнатні 

рослини тощо). 

• Моделювання та аналіз ситуацій перебування у природі, послідовність дій у 

разі виникнення небезпеки (виявлення вибухонебезпечних предметів, 

підозрілих осіб). 

Поняття про Всесвіт. Земля - 

планета Сонячної системи. 

Земля - планета на якій ми 

живемо. Добовий рух Землі. 

Частини доби, дні тижня. 

Рух Землі навколо Сонця. 

Залежність змін у живій та 

неживій природі від діяльності 

Сонця. 

Земля на глобусі і карті. 

Глобус. Визначення суші і 

води на глобусі. Фізична карта 

Учень/учениця 

за малюнками називає: 

- сушу та воду на глобусі; 

- Землю, Сонце у Сонячній системі; за 

малюнками та запитаннями вчителя пояснює: 

- рух Землі навколо себе; 

- рух Землі навколо Сонця; 

- відповідність фізичної карти і поверхні 

землі, що позначена на глобусі; 

практично визначає: 

- частини доби; 

- орієнтується за стрілками годинника; 
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півкуль. називає: 

- частини доби; 

- дні тижня; 

за запитаннями вчителя розповідає про 

залежність змін у природі від 

діяльності Сонця; 

* на прохання педагога показує глобус; 

* визначає частини доби; 

*має уявлення про залежність рослин, тварин, 

погоди від Сонця. 

Орієнтовний практичний блок 

• Моделювання сонячної системи; 

• Моделювання глобусу і фізичної карти України. 

• Виготовлення лепбуків на задану тематику. 

Пори року: назви та основні 

ознаки осінніх, зимових, 

весняних місяців на основі 

власних спостережень та 

дослідів. 

Розширення уявлень про літо, 

як пору року: назви та 

послідовність літніх місяців; 

основі ознаки літа у живій та 

неживій природі, житті людей. 

Учень/учениця 

називає 

- назви і ознаки кожної пори року; 

- осінні місяці; 

за запитаннями вчителя пояснює: 

- зміни в житті рослин та тварин восени, 

взимку, навесні, літом; 

- працю людей в саду, на полі, городі, у 

парках в різні пори року; 

- за малюнками наводить приклади 

характерних погодних ознак вивчених місяців; 

*за малюнком і запитанням вчителя визначає 

відповідну сезону пору року; 

*має уявлення про господарчу діяльність 

людей в різні пори року;  

* використовує знання про особливості погоди 

у повсякденному житті. 

Орієнтовний практичний блок 

• Ведення щоденних спостережень за природою, які позначаються на дошці 

або стенді класного середовища. 

• Ведення «Щоденника спостережень за природою» (на розсуд вчителя). 

Ґрунти. Визначення, склад. 

Види ґрунтів: чорноземи, 

піщані, лісові. їх значення і 

охорона. 

Учень/учениця 

- має уявлення про ґрунт, що входить до його 

складу; 

- за допомогою вчителя пояснює чим корисні 

для ґрунту рослини, тварини; 

- за малюнками наводить приклади як 

потрібно охороняти ґрунти;  

*має уявлення про значення ґрунту для життя 

рослин і тварин. 
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Корисні копалини. 

Визначення. Корисні копалини 

України: кам'яне вугілля, 

нафта, природний газ, вапняки 

(вапняк, мармур, крейда), 

граніт, пісок, глина, кам'яна 

сіль. Значення і використання. 

Учень/учениця 

- має уявлення про корисні копалини;  

- за допомогою вчителя пояснює значення 

корисних копалин;  

- за малюнками наводить приклади: 

- корисних копалин (називає); 

- добування корисних копалин; 

- використання корисних копалин. *має 

уявлення про корисні копалини, що вивчались; 

* розрізнює/показує зразки корисних копалин. 

Орієнтовний практичний блок 

• Проведення дослідів, що показують склад ґрунту. 

• Проведення дослідів, що показують водопроникність піску і 

водонепроникність глини. 

Вода на землі. Значення води 

для людей, тварин, рослин. 

Стан (рідкий, твердий і 

газоподібний); перетворення 

води (вода і пара, сніг і лід). 

Водойми. 

Річка: початок, русло, береги 

(лівий, правий), гирло, 

притоки. Використання і 

охорона річок. Водойми 

України. Моря (Чорне, 

Азовське), річки (Дніпро, 

Дунай, Дністер) їх позначення 

на фізичній карті України. 

Охорона води від забруднення. 

Учень/учениця 

- пояснює значення води у природі; 

- називає три стани води; 

- за допомогою вчителя пояснює 

- властивості води; 

- за малюнками наводить приклади - частин 

ріки; 

- наводить приклади водойм України; пояснює 

кругообіг води у природі;  

- наводить приклади як оберігають водойми 

від забруднення;  

*має уявлення про стани води;  

*за малюнками наводить приклади/ показує 

кругообіг води у природі;  

* розрізнює/показує озера, річки, океани. 

Орієнтовний практичний блок 

• Виготовлення макетів/малювання річки, озера, каналу. 

• Проведення дослідів, що показують: 

б) розчинення морської солі у воді та її порівняння за смаком із прісною 

водою; 

в) очищення води фільтруванням. 

Повітря. Повітря навколо нас. 

Значення повітря для людей, 

тварин, рослин. Чистота 

повітря. Рух повітря - вітер. 

Напрямок вітру. Флюгер. 

Практичні роботи 

Учень/учениця 

- за допомогою вчителя пояснює; властивості 

повітря, чому відбувається рух повітря;  

за малюнками наводить приклади: 

- використання повітря, 

- охорони повітря; 

- вміє користуватись термометром; *має 

уявлення про значення повітря для живої 

природи. 
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Орієнтовний практичний блок 

• вимірювання температури повітря; 

• визначення напрямку вітру; 

• виготовлення флюгеру і його випробування. 

Життя рослин 

Рослини - живі організми. 

Необхідні умови для життя 

рослин - світло, тепло, волога. 

Рослини півдня і півночі. 

Сільськогосподарські рослини. 

Зернові, овочеві, технічні, 

плодові, ягідні - ознайомлення, 

значення, використання. 

Бур'яни. Живлення, 

розмноження рослин. 

Пристосування рослин у 

природі (зовнішній вигляд 

рослин у різні пори року, 

розмноження рослин). 

Охорона рослин. Знайомство з 

Червоною книгою України. 

Рослини занесені до Червоної 

книга України. 

Учень/учениця 

- розуміє, що рослини - частина живої 

природи; 

- називає і пояснює значення 

сільськогосподарських рослин, бур'янів; 

за малюнками пояснює: 

- живлення рослин; 

- розмноження рослин;  

- за запитаннями вчителя пояснює залежність 

рослин від кількості тепла, світла, води у різні 

пори року;  

- наводить приклади охорони рослин; *має 

уявлення про сільськогосподарські рослини і 

бур'яни; 

*за малюнками наводить приклади/показує 

зернові, овочеві, технічні, плодові, ягідні 

рослини; 

* має уявлення про правила охорони 

рослин. 

Орієнтовний практичний блок 

Проведення дослідів, що показують: 

а) роль світла у житті рослини; 

б) роль тепла у житті рослині; 

в) роль води у житті рослині. 

Життя тварин 

Різноманітність тваринного 

світу: звірі, птахи, плазуни, 

риби, комахи. Спільні і 

відмінні риси: розмір (великі, 

середні, дрібні), частини тіла 

(голова, тулуб, ноги, хвіст), 

чим вкрите тіло. Необхідні 

умови існування фауни - 

наявність світла, тепла, води, 

повітря, їжі. Тварини півдня і 

півночі. 

Живлення тварин. Групи 

тварин, які різняться за 

способом живлення: хижі, 

травоїдні, усеїдні. 

Взаємозв'язок у природі: 

Учень/учениця 

- за допомогою вчителя поділяє тварин на 

групи: звірі, птахи, плазуни, риби, комахи; 

за малюнками розповідає про тварину за 

планом: 

1) назва тварини; 

2) величина тварини (велика, середня, мала) 

3) чим вкрите тіло; 

4) особливості зовнішньої будови тварини. 

- розуміє на які групи поділяються тварини за 

способом живлення; наводить приклади 

хижих, травоїдних, усеїдних тварин різних 

груп; 

- за малюнком розповідає про ланцюги 

живлення; 

- розуміє як тварини пристосувалися 

- здобувати собі корм; 
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рослинний і тваринний світ. 

Пристосування тварин у 

природі. Охорона тварин. 

Знайомство з Червоною 

книгою України. Тварини 

занесені до Червоної книга 

України. 

- наводить приклади правил охорони 

тварин. 

*має уявлення про різні групи тварин; 

*за малюнками наводить приклади/ показує 

звірів, птахів, плазунів, риб, комах; 

* має уявлення про правила охорони тварин. 

Орієнтовний практичний блок 

Спостереження за життям тварин у живому куточку, у відео фрагментах, 

оповіданнях тощо. 

Життєва компетентність 

Учнень/учениця: 

- усвідомлює можливості власних власного тіла; дотримується правил 

гігієни, здорового способу життя; 

- дотримується правил безпечної поведінки вдома, у школі, на вулиці, у 

громадських місцях; 

- дотримується встановлених правил поведінки у родині, колективі, 

суспільстві; 

- розрізнює позитивні та негативні риси характеру людини; виявляє 

готовність наслідувати моральні якості та позитивні риси характеру у 

повсякденному житті; 

- має уявлення про Україну, про національний одяг, його атрибути, 

національні страви, національні традиції та звичаї' (свята, звичаї' тощо); 

- розрізнює рукотворні та природні об'єкти; 

- має уявлення про зв'язок живої і неживої природи; про зв'язок природи і 

рукотворних об'єктів; 

- використовує знання про особливості будови та життєдіяльності живих 

організмів у повсякденному житті; 

- використовує знання про будову, особливості предметів неживої 

природи у повсякденному житті; 

- підбирає власний одяг у відповідності до погоди; 

- дотримується елементарних правил поведінки у природі. 

 

 

5. ТЕХНОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ  

Трудове навчання  

Пояснювальна записка 

На уроках трудового навчання у 3-4 класах початкової школи для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку продовжується робота з формування і 

розвитку загальнотрудової компетентності учнів, вирішуються предметно-

практичні та побутові задачі, виконуються доступні види діяльності, пов'язані з 

найпоширенішими галузями народного господарства. 

Загальноосвітні завдання для досягнення зазначеної передбачають 

ознайомлення школярів з основами трудового процесу; формування техніко-

технологічних знань, умінь та навичок; розвиток пізнавальних здібностей, 
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формування елементів графічної грамоти; набуття досвіду предметно-

практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій 

ручними техніками; виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб'єкта 

предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей 

праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів 

світу. 

Корекційно-розвиткові завдання спрямовуються на забезпечення: 

- пізнавального розвитку (формування явлень про послідовність та 

поетапне виготовлення виробу з опорою на зразок та предметно-інструкційну 

карту; розв'язування в процесі трудової діяльності пізнавальних задач в наочно-

дійовому та наочно-образному плані; формування умінь виконувати завдання 

на основі словесної інструкції з опорою на наочність, дотримання етапів 

діяльності (аналіз, планування та організація виготовлення виробу, 

самоконтроль); 

- мовленнєвого розвитку (на основі використання техніко-технологічної 

термінології у процесі розвитку зв'язного мовлення, формування умінь давати 

вербальний звіт про власну діяльність у вигляді фіксуючого, супроводжуючого 

та плануючого мовлення); 

- сенсомоторного розвитку (формування умінь визначати форму, розмір, 

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

зорової, тактильної, слухової чутливості; розвиток дрібної моторики; навичок 

вправно володіти інструментами під час виконання практичних завдань); 

- особистісного розвитку (формування позитивного ставлення до праці, 

готовності доводити виконання трудового завдання до завершення; 

усвідомленої навчально-практичної діяльності, цілеспрямованості, 

організованості, охайності та інших важливих для праці якостей особистості). 

Зміст технологічної освітньої галузі для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку структурується за такими змістовими лініями: 

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

мистецтва», «Основи конструювання», «Основи побуту». 

Змістова лінія «Світ технологій» спрямована на формування в учнів 

здатності планувати власну діяльність у процесі вивчення різних видів 

матеріалів та опанування техніко-технологічними операціями у процесі 

виконання робіт з пластичними, природними, текстильними, матеріалами, 

папером, конструктором, рослинами. В учнів удосконалюють вміння 

розпізнавати конструкційні матеріали, добирати їх для створення виробу, 

виконувати найпростіші способи їх обробки. Важливою умовою засвоєння цієї 

лінії є формування в учнів здатності розуміти і дотримуватися послідовності у 

виготовленні виробів. 

Пропоновані умови: наявність конструкційних матеріалів, технологічних 

карток (схем), необхідних для виготовлення виробу, інструментів та 

пристосувань, довідникових посібників (книжки з ілюстраціями до творів, 

набори малюнків тощо). Організація екскурсій, перегляд відео-фрагметів, 

презентацій. 
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Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткового мистецтва» має 

на меті формування в учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового 

мистецтва та ремесел як культурної спадщини українського народу, а також 

вміння створювати та оздоблювати прості вироби за зразком та допомогою 

педагога чи власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Пропоновані умови: демонстрація наочних зразків, виробів, виготовлених 

традиційними та сучасними ремеслами; матеріалів, інструментів та 

пристосувань, каталогів, фотографій тощо. Перегляд та обговорення фільмів 

(мультфільмів), у яких висвітлюються технології традиційних та сучасних 

ремесел. Відвідування (реально чи віртуально) майстерень народних умільців, 

музеїв декоративно-ужиткового мистецтва. 

Змістова лінія «Основи конструювання» спрямована на подальший 

розвиток творчої діяльності у процесі конструювання та моделювання під час 

самостійної або колективної роботи з конструктором. Процес конструювання з 

готових деталей (моделей) конструктора сприятиме розвитку просторової уяви, 

мислення учнів, через зіставлення малюнків, наочних зразків, за якими діти 

складатимуть конструкції. Учні вчаться конструювати з різних видів 

конструкторів за зразком та інструкцією, з використанням дидактичних ігор та 

вправ. 

Пропоновані умови: наявність різних видів конструкторів, відповідних 

наочних зразків конструкцій; матеріалів для виготовлення та оздоблення 

виробу. 

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

організації власної життєдіяльності, розв'язувати практичні завдання у 

власному побуті, планувати та реалізовувати найпростіші трудові дії 

(організація робочого місця, догляд за рослинами, домашніми тваринами; 

приготування елементарних страв та сервірування столу; догляд за одягом та 

взуттям). 

Пропоновані умови: наявність побутових матеріалів, інструментів та 

пристосувань; об'єктів (іграшок, книжок тощо). Перегляд та обговорення 

фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються найпростіші дії щодо 

самостійності в побуті. 

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться формуванню 

загальнотрудової компетентності учнів, яка розглядається як здатність 

застосовувати на практиці предметно-практичні знання, досвід, суспільні 

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

процесі трудового навчання. 

Добір змісту трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку здійснюється з урахуванням компетентнісного та особистісно 

орієнтованого підходів, на основі принципів достатності (необхідності) для 

навчання праці і корекції порушень розвитку у дітей означеної категорії з 

метою їх підготовки для самостійного життя та доступності для сприймання і 

засвоєння цією категорією дітей. 
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Програму розроблено з урахуванням принципів доступності, достатності, 

послідовності, науковості, системності навчання. 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Світ технологій» 

Робота з глиною, пластиліном, 

солоним тістом 

Техніко-технологічні відомості. 

Застосування пластичних матеріалів. 

Засоби праці для роботи з 

пластичними матеріалами. 

Стилізовані фігурки тварин, їх 

пропорції. 

Просторове розташування деталей на 

макеті (зліва, справа, посередині, 

перед, за, біля). Правила безпечної 

праці та санітарно-гігієнічні вимоги. 

Організація робочого місця. 

Трудові операції  

Ліплення посуду, фігурок тварин. 

Обробка виробу стекою. Оздоблення 

виробу кольоровим пластиліном. 

З'єднання виліплених деталей в одне 

ціле способом примазування. 

Висушування виробів з тіста, глини. 

Визначення просторового 

розташування предметів на макеті. 

Учень/учениця: 

- має уявлення про використання 

пластичних матеріалів; 

- розпізнає тварин на стилізованих 

фігурках, визначає деталі, частини; 

- має уявлення про просторове 

розташування деталей (зліва, справа, 

посередині, перед, біля); 

- *має елементарні уявлення про 

властивості глини та пластиліну, 

солоного тіста, засоби праці - називає 

(показує) їх; 

- * дотримується правил безпечної 

праці; 

- з'єднує деталі примазуванням; 

- виконує трудові операції 

вдавлювання, розплющування 

пластиліну пальцями; 

- оздоблює виріб з допомогою; 

- * виконує операції з'єднання окремих 

деталей способом примазування під 

контролем вчителя. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Предмети різних форм. Стилізовані фігурки птахів та тварин, квітів. 

Композиції з казок. 

Робота з природними матеріалами 

Техніко-технологічні відомості 

Властивості природних матеріалів. 

З'єднання матеріалів за допомогою 

пластиліну, клею, паличок, ниток. 

Засоби праці з природними 

матеріалами. Правила безпечної праці, 

санітарно-гігієнічні вимоги.  

Трудові операції 

З'єднання деталей клеєм, паличками, 

пластиліном, нитками. 

Наклеювання природного матеріалу. 

Учень/учениця: 

- знає властивості природних 

матеріалів, способи з'єднання 

природних матеріалів, засоби праці та 

правила безпечної праці; 

- *маєуявлення про природні 

матеріали; 

- дотримується правил організації 

робочого місця; 

- відбирає природні матеріали для 

виробів; 

- з'єднує деталі виробів із природного 
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Закріплення окремих деталей та фігур 

(пташок, тварин) на підставці 

матеріалу за допомогою клею, 

паличок, пластиліну, ниток. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Вироби з природного матеріалу (із шкаралупи горіхів, жолудів, каштанів, 

насіння та ін.). 

Панно із різноманітного насіння (соняшника, кавуна, гарбуза, яблук та ін.). 

Робота з папером 

Техніко-технологічні відомості 

Тематична аплікація: аплікація 

тварин, меблів, овочів, фруктів та ін. 

Поняття про частини аплікації, деталі 

та їх кількість, розмір. Інструменти 

роботи та обробки паперу. 

Витинанки силуетні. 

Початкові відомості про професію 

картонажника-палітурника. 

Повторення: правила користування 

ножицями. 

Трудові операції  

Розмічання паперу і картону за 

шаблоном. 

Різання ножицями по лінії розмітки. 

Наклеювання деталей на основу. 

Склеювання зігнутих під прямим 

кутом частин виробу. Оригамі. 

Складання і вирізування з паперу 

різних фігур, форм тощо. 

Учень/учениця: 

- визначає теми аплікацій (аплікація -

тварини, овочі тощо); 

- називає деталі аплікації, їх розмір, 

форму, кількість; 

- має початкові відомості про різні 

техніки паперового рукоділля; 

- *.має уявлення про однодетальні та 

багатодетальні вироби, інструменти 

для розмічання та обробки паперу; 

- розмічає папір, картон за шаблоном 

лінійкою з допомогою; 

- вирізає деталі по прямих та 

заокруглених лініях; 

- наклеює деталі під контролем 

вчителя; 

- *розмічає папір і картон з 

допомогою вчителя. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Аплікації: тварини, птахи, фрукти, овочі, меблі (на вибір учителя). Вироби 

технікою оригамі. 

Іграшки з паперу і картону. Іграшки плоскі та об'ємні. Ялинові прикраси. Об 

'ємні вироби з паперу(на вибір). 

Робота з текстильними матеріалами 

(нитками) 

Техніко-технологічні відомості 

Стібки для шиття та вишивання в 

ручному виконанні. Голка. Техніка 

безпеки при користування голкою. 

Повторення: нитки для шиття. 

Трудові операції  

Виконання прямих стібків на тканині 

(картоні) по проколу, по розмітці на 

папері. Заправлення нитки в голку. 

Зав'язування вузлика. 

Учень/учениця: 

- розрізняє стібки для шиття з 

допомогою, 

- має уявлення про технологію 

виконання прямих стібків; 

- виконує прямі стібки по проколу на 

тканині (картоні) з допомогою 

вчителя. 
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Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Зразки прямих стібків на тканині, картоні (контури предметів). 

Сільськогосподарські роботи 

Техніко-технологічні відомості 

Осінні квіти. Насіння однолітніх 

квітів. Період збирання насіння з 

однолітніх квітів. Правила догляду за 

кімнатними рослинами (вимоги до 

тепла, світла, вологи). Створення умов 

для кімнатних рослин. 

Сільськогосподарське знаряддя: 

лопата, граблі. Правила безпечного 

поводження із знаряддями. Весняні 

роботи на шкільній ділянці, на городі, 

в саду - підготовка та пророщування 

насіння овочів, квітів. Прийоми 

висівання насіння у ящики, горщики 

та у відкритий грунт. 

Трудові операції  

Збирання насіння. Підготовка насіння 

до зберігання. Роботи у квітнику, на 

городі, у садку восени. Догляд за 

кімнатними рослинами. Відбір насіння 

квітів та овочів. Пророщування 

насіння. Висівання насіння. 

Поливання, підкормка. 

Учень/учениця: 

- знає (розрізняє) осінні квіти; 

- має уявлення про насіння квітів та 

його збирання; 

- * дотримується правил догляду за 

кімнатними рослинами під 

керівництвом вчителя; 

- має уявлення про весняні роботи на 

ділянці, городі, у саду; 

- збирає насіння з квітів, готує 

насіння до зберігання, виконує різні 

роботи у квітнику, на городі (збирає 

насіння) з допомогою; 

- має уявлення про зміст осінніх та 

весняних робіт у саду, пришкільній 

ділянці; 

- дотримується безпечної роботи із 

знаряддям; 

- *бере посильну участь в осінніх та 

весняних роботах у саду (під наглядом 

учителя). 

Об'єкти праці 

Квітник, город, класна кімната. 

Догляд за рослинами восени та навесні (спостереження та посильна участь). 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткове мистецтва» 

Світ професій. Ознайомлення з 

традиційними та сучасними 

ремеслами. 

Ознайомлення з виробами, 

виготовленими народними майстрами 

(відео-фрагменти, мультимедійні 

презентації, наочні вироби, 

спостереження під час екскурсії до 

музеїв з декоративно-ужиткового 

мистецтва). 

Створення та оздоблення виробу, 

застосовуючи технології традиційних 

ремесел або технік декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Учень/учениця: 

• має уявленняпро вироби, виготовлені 

виготовленими народними майстрами; 

• має уявлення про важливість 

відродження та збереження 

традиційних ремесел; 

• виготовляє та оздоблює виріб із 

допомогою дорослих, застосовуючи 

елементи традиційних та сучасних 

ремесел (використання різних технік 

для виготовлення та оздоблення 

виробі; 

• виготовляє виріб спільно з 

дорослим,  застосовуючи елементи 

традиційних та сучасних ремесел 
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(використання різних технік для 

виготовлення та оздоблення виробів. 

Орієнтовні об'єкти праці: вироби з ниток, тканини, природних .матеріалів, 

комбіновані вироби тощо. 

Змістова лінія «Основи конструювання» 

Техніко-технологічні відомості 

Поняття про конструювання виробів з 

окремих деталей. Види 

конструювання: з використанням 

конструктора з дерева, пластика, 

паперу та ін. Способи кріплення 

деталей. Засоби праці. 

Трудові операції 

Добір деталей для виготовлення 

заданої конструкції за зразком, 

предметною інструкційною картою. 

З'єднання деталей. 

Учень/учениця: 

- знає технологію конструювання 

виробів з окремих деталей; способи 

кріплення деталей; 

- розрізняє деталі конструктора за 

формою, розміром, фактурою; 

- добирає деталі за зразком; 

-*з'єднує деталі, користується 

засобами праці з допомогою. 

Орієнтовні об'єкти праці 

Конструкції із дерев 'яних, пластикових, паперових деталей. Із паперу - 

коробочки, об 'ємні фігурки тварин та ін. 

Змістова лінія «Основи побуту» 

Формування знань про організацію 

особистого побуту. 

Ознайомлення з основними 

правилами упорядковування 

особистих речей. 

Культура поведінки. 

Учень/учениця: 

• виконує найпростіші дії щодо 

самостійності у побуті 

(упорядковування особистих речей); 

• спільно з дорослими виконує 

вправи щодо упорядкування 

особистих речей; 

• ознайомлений та намагається 

дотримуватись правил соціальної 

поведінки у громадських місцях та 

домашньому побуті. 

 

 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має уявлення про організацію робочого місця; 

- має елементарні уявлення про застосування ручних технік обробки 

матеріалів (паперу, глини, пластиліну, солоного тіста, природного матеріалу, 

ниток); 

- здійснює із допомогою та контролем вчителя елементарні технологічні 

операції у процесі власної предметно-практичної діяльності; 

- використовує під контролем вчителя техніко-технологічні навички у 

спільному процесі виготовлення виробів з різних матеріалів; 
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*сприймає звернене мовлення, розуміє інструкції у процесі предметно-

практичної діяльності; 

*має елементарні уявлення про важливість самообслуговування 

(дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм). 

 

4 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Світ технологій» 

Робота з глиною, пластиліном, 

солоним тістом 

Техніко-технологічні відомості 

Повторення вивченого про 

застосування пластичних матеріалів. 

Засоби праці для роботи з 

пластичними матеріалами. Стилізовані 

фігурки тварин, овочів, фруктів, їх 

пропорції. Просторове розташування 

деталей на макеті (зліва, справа, 

посередині, перед, за, біля). Правила 

безпечної праці та санітарно-гігієнічні 

вимоги. Організація робочого місця. 

Трудові операції  

Ліплення посуду, фігурок тварин, 

овочів, фруктів та ін. Обробка виробу 

стекою. 

Оздоблення виробу кольоровим 

пластиліном. 

З'єднання виліплених деталей в одне 

ціле способом примазування. 

Висушування виробів з тіста, глини. 

Визначення просторового 

розташування предметів на макеті. 

 

Учень/учениця: 

-має уявлення про використання 

пластичних матеріалів; 

- розпізнає тварин на стилізованих 

фігурках, визначає деталі, частини; 

- має уявлення про просторове 

розташування деталей (зліва, справа, 

посередині, перед, біля); 

- *має елементарні уявлення про 

властивості глини та пластиліну, 

солоного тіста, засоби праці - називає 

(показує) їх; 

- дотримується правил безпечної 

праці; 

- з'єднує деталі примазуванням; 

- виконує трудові операції 

вдавлювання, розплющування 

пластиліну пальцями; 

- оздоблює виріб з допомогою; 

- * виконує операції з'єднання окремих 

деталей способом примазування під 

контролем вчителя. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Предмети різних форм. 

Стилізовані фігурки птахів та тварин, квітів. Композиції з казок. 

Робота з природними матеріалами 

Техніко-технологічні відомості 

Властивості природних матеріалів. 

З'єднання матеріалів за допомогою 

пластиліну, клею, паличок. Засоби 

праці з природними 

матеріалами. Правила безпечної праці, 

Учень/учениця: 

- знає властивості природних 

матеріалів, способи з'єднання 

природних матеріалів, засоби праці та 

правила безпечної праці; 

- *має уявлення про природні 

матеріали; 



 

 

183 

санітарно-гігієнічні вимоги. 

Трудові операції 

З'єднання деталей клеєм, паличками, 

пластиліном, нитками. 

Наклеювання природного матеріалу. 

Закріплення окремих деталей та фігур 

(пташок, тварин) на підставці. 

- дотримується правил організації 

робочого місця; 

- відбирає природні матеріали для 

виробів; 

- з'єднує деталі виробів із природного 

матеріалу за допомогою клею, 

паличок, пластиліну, ниток. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Вироби з природного матеріалу (із шкаралупи горіхів, жолудів, каштанів, 

насіння та ін.). 

Панно із різноманітного насіння (соняшника, кавуна, гарбуза, яблук та ін.). 

Робота з папером 

Техніко-технологічні відомості 

Тематична аплікація: аплікація тварин, 

меблів, овочів, фруктів та ін. Частини 

аплікації, деталі та їх кількість, розмір. 

Інструменти роботи та обробки 

паперу. 

Складання паперу навпіл. Симетричне 

вирізування. Витинанки. Матеріали 

для виготовлення витинанок. 

Застосування витинанки. Відомості 

про професію картонажника-

палітурника. Повторення: правила 

користування ножицями. 

Трудові операції Розмічання паперу і 

картону за шаблоном, лінійкою. 

Різання паперу ножицями по прямих, 

кривих та заокруглених лініях. 

Наклеювання деталей на основу. 

Оригамі. Складання і вирізування з 

паперу різних фігур, форм тощо. 

Учень/учениця: 

- визначає теми аплікацій (аплікація -

тварини, овочі тощо); 

- називає деталі аплікації, їх розмір, 

форму, кількість; 

- має початкові відомості про різні 

техніки паперового рукоділля; 

- * має уявлення про однодетальні та 

багатодетальні вироби, інструменти 

для розмічання та обробки паперу; 

- розмічає папір, картон за шаблоном 

лінійкою з допомогою; 

- вирізає деталі по прямих та 

заокруглених лініях; 

- наклеює деталі під контролем 

вчителя; 

- *розмічає папір і картон з 

допомогою вчителя; 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Аплікації: тварини, птахи, фрукти, овочі, меблі (на вибір учителя). Вироби 

технікою оригамі. 

Іграшки з паперу і картону. Іграшки плоскі та об'ємні. Прикраси до 

тематичних свят. 

Ялинкові прикраси. Об 'ємні вироби з паперу(на вибір). Витинанки. 

Робота з текстильними матеріалами 

(нитками)  

Техніко-технологічні відомості 

Тасьма, шпагат, нитки. Властивості: 

колір, товщина. Застосування. 

Ґудзики, їх види, отвори на них. Голка. 

Учень/учениця: 

- розрізняє стібки для шиття3 

допомогою; 

- має уявлення про технологію 

виконання прямих стібків; 

- виконує прямі стібки по проколу на 



 

 

184 

Техніка безпеки. Стібки в ручному 

виконання для шиття та вишивання. 

Трудові операції  

Намотування ниток на картон. 

Зв'язування ниток, перев'язування 

плетіння. Пришивання ґудзиків. 

Виконання прямих та навскісних 

стібків на тканині (картоні) по 

проколу, по розмітці на папері. 

тканині (картоні) з допомогою 

вчителя. 

Орієнтовні об'єкти виготовлення 

Китички, стилізовані фігурки із ниток. Ґудзики, пришиті на цупкому папері. 

Контури тварин, рослин, виконані прямими та навскісними стібками на 

картоні (тканині). 

Сільськогосподарські роботи 

Техніко-технологічні відомості 

Осінні квіти. Насіння однолітніх 

квітів. Період збирання насіння з 

однолітніх квітів. Правила догляду за 

кімнатними рослинами (вимоги до 

тепла, світла, вологи). Створення умов 

для кімнатних рослин. Весняні роботи 

на шкільній ділянці, на городі, в саду - 

підготовка та пророщування насіння 

овочів, квітів. Прийоми висівання 

насіння у ящики, горщики та у 

відкритий грунт. 

Трудові операції  

Збирання насіння. Підготовка насіння 

до зберігання. Роботи у квітнику, на 

городі, в садку восени. Догляд за 

кімнатними рослинами. Відбір насіння 

квітів та овочів. Пророщування 

насіння. Висівання насіння. 

Поливання, підкормка. 

Учень/учениця: 

- знає (розрізняє) осінні квіти; 

- має уявлення про насіння квітів та 

його збирання; 

- дотримується правил догляду за 

кімнатними рослинами під 

керівництвом вчителя; 

- .маєуявлення про весняні роботи на 

ділянці, городі, в саду; 

- збирає насіння з квітів, готує 

насіння до зберігання, виконує різні 

роботи у квітнику, на городі (збирає 

насіння) з допомогою; 

- має уявлення про зміст осінніх та 

весняних робіт у саду, пришкільній 

ділянці; 

- дотримується безпечної роботи із 

знаряддям; 

- *бере посильну участь в осінніх та 

весняних роботах у саду (під наглядом 

учителя). 

Об'єкти праці 

Квітник, город, класна кімната, кабінет квітникарства та ін. Догляд за 

рослинами восени та навесні (спостереження та посильна участь). 

Висівання насіння у ящики, горщики. 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткове мистецтва» 

Світ професій. Ознайомлення з 

традиційними та сучасними 

ремеслами. Ознайомлення з 

професіями швачки, квітникаря, 

працівника у зеленому господарстві, 

Учень/учениця: 

• має уявлення про вироби, 

виготовлені виготовленими народними 

майстрами; 

• має уявлення про важливість 
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столяра, картонажника-палітурника, 

пекаря, кондитера, парикмахера, 

будівельника, помічника медичного 

персоналу та ін. 

Ознайомлення з виробами, 

виготовленими народними майстрами 

(відео-фрагменти, мультимедійні 

презентації, наочні вироби, 

спостереження під час екскурсії до 

музеїв з декоративно-ужиткового 

мистецтва).  

Створення та оздоблення виробу, 

застосовуючи технології традиційних 

ремесел або технік декоративно-

ужиткового мистецтва. 

відродження та збереження 

традиційних ремесел; 

• виготовляє та оздоблює виріб із 

допомогою дорослих, застосовуючи 

елементи традиційних та сучасних 

ремесел (використання різних технік 

для виготовлення та оздоблення 

виробів; 

• виготовляє виріб спільно з 

дорослим, застосовуючи елементи 

традиційних та сучасних ремесел 

(використання різних технік для 

виготовлення та оздоблення виробів. 

Орієнтовні об'єкти праці: вироби з ниток, тканини, природних та 

синтетичних матеріалів, комбіновані вироби тощо. 

Змістова лінія «Основи конструювання» 

Техніко-технологічні відомості  

Види конструювання: з використанням 

конструктора з дерева, пластика, 

паперу, картону та ін.  

Способи кріплення деталей.  

Засоби праці.  

Трудові операції 

Добір деталей для виготовлення 

заданої конструкції за зразком, 

предметною інструкційною картою. 

З'єднання деталей залежно від виду 

конструювання. 

Учень/учениця: 

- знає технологію конструювання 

виробів з окремих деталей; способи 

кріплення деталей; 

- ̂ розрізняє деталі конструктора за 

формою, розміром, фактурою; 

добирає деталі за зразком;  

-*з'єднує деталі, користується засобами 

праці з допомогою. 

Орієнтовні об'єкти праці: 

Конструкції із дерев 'яних, пластикових, паперових деталей. 

Із  паперу - коробочки, об 'ємні фігурки тварин та ін. 

Змістова лінія «Основи побуту» 

Техніко-технологічні відомості 

Повторення вивченого про 

організацію особистого побуту. 

Культура поведінки. Ознайомлення з 

професіями кухаря, пекаря, кондитера, 

офіціанта та ін. Культура харчування. 

Правила поведінки за столом. 

Столовий посуд різного призначення. 

Сервірування столу. Правила етикету. 

 

Учень/учениця: 

• виконує найпростіші дії щодо 

самостійності у побуті 

(упорядковування особистих речей); 

• спільно з дорослими виконує 

вправи щодо упорядкування особистих 

речей; 

• має уявлення про професії кухаря, 

офіціанта, пекаря та інших професій, 

доступних для опанування; 
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Трудові операції  

Сервірування столу. Приготування 

бутербродів, канапок, простих страв та 

напоїв тощо. 

• ознайомлений та намагається 

дотримуватись правил соціальної 

поведінки у громадських місцях та 

домашньому побуті; 

• має уявлення про культуру 

харчування; 

• виконує сервірування столу під 

керівництвом вчителя; 

• має уявлення про призначення 

посуду; 

•  виконує спільно з учителем 

найпростіші дії щодо сервірування 

столу та приготування бутербродів та 

напоїв. 

Орієнтовні об'єкти праці: 

Сервірування столу, приготування найпростіших страв, бутербродів, 

канапок, напоїв тощо. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має уявлення про організацію робочого місця; 

- має елементарні уявлення про застосування ручних технік обробки 

матеріалів (паперу, глини, пластиліну, солоного тіста, природного матеріалу, 

ниток); 

*здійснює із допомогою та контролем вчителя елементарні технологічні 

операції у процесі власної предметно-практичної діяльності; 

- використовує під контролем вчителя техніко-технологічні навички у 

спільному процесі виготовлення виробів з різних матеріалів; 

*сприймає звернене мовлення; 

- розуміє інструкції у процесі предметно-практичної діяльності; 

- має елементарні уявлення про важливість самообслуговування 

(дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм); 

- має навички самообслуговування (зав'язувати шнурки, застібати на одязі 

ґудзики, застібки тощо);  

- має навички сервірування столу, приготування нескладних страв та 

напоїв; 

- має уявлення про різні види професій. 

 

 

6. МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 

Мистецтво  

Пояснювальна записка  

Метою навчання мистецтва є художньо-естетичний розвиток школярів, 

формування в них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва у процесі 

сприймання, розуміння та відтворення художніх образів, плекання пошани до 

культурних цінностей, формування основ загальнокультурної компетентності. 
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Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької 

освітньої галузі (мистецтво) у початковій школі для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку є: 

1. Формування початкових знань про мистецтво, його образну мову та 

основні засоби виразності, особливості взаємозв'язку музичного та візуального 

мистецтва з синтетичними мистецтвами (хореографія, театр, кіно, цирк, 

мультиплікація), ознайомлення з роллю мистецтва у житті людей. 

2. Розвиток художньо-естетичного сприймання, уміння аналізу художньої 

мови різних видів мистецтва та оцінювання мистецьких творів. 

3. Формування адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів 

і явищ навколишнього світу й творів мистецтва, уміння зв'язно висловлювати 

особистісні враження, формування активного інтересу та потреби до різних 

видів художньо-творчої діяльності. 

4. Опанування елементарними практичними вміннями та навичками, 

набуття початкового досвіду зі створення художніх образів у процесі власної 

художньо-творчої діяльності. 

5. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, 

розвиток сенсорних здібностей. 

6. Виховання основних моральних якостей особистості, морального 

ставлення до оточуючого світу, елементарних світоглядних уявлень і ціннісних 

орієнтацій, пошани до української культури. 

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на 

основі досягнення особистісно і компетентнісно зорієнтованої освітньої 

(засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння 

практичними уміннями і навичками) та корекційно-розвивальної (розвиток і 

корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної сфери особистості 

дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: «Художньо-

творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація 

через мистецтво», які розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток 

художньо-практичних здібностей учнів із порушеннями інтелектуального 

розвитку через прикладне освоєння основ художньої мови різних видів 

мистецтва та способів художньо-творчого самовираження, набуття початкового 

досвіду посильного створення художніх образів у процесі власної елементарної 

творчості. Ця змістова лінія реалізується через формування умінь застосовувати 

різні виразні засоби творення художніх образів. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. 

її реалізація передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального 

розвитку художньо-естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток 

вміння цілеспрямовано й цілісно сприймати, відчувати, розуміти й адекватно 

оцінювати прекрасне в різноманітних його виявах, як-то: мистецтві, природі, 

суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких особистісних якостей, як 

почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися на 
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різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у 

спогляданні та милуванні. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на 

соціалізацію учнів із порушеннями інтелектуального розвитку через мистецтво, 

усвідомлення ними свого «Я» (власних творчих здібностей, нахилів, 

можливостей й досягнень), формування вміння вільно і правильно 

висловлювати власні думки і враження, спілкуватися з однолітками і 

дорослими у процесі сприймання та відтворення творів образотворчого 

мистецтва та об'єктів і явищ оточуючого світу шляхом створення умов для 

елементарно-пошукової діяльності, її цілеспрямованості і завершеності, прояву 

ініціативності, позитивних емоцій, елементів уяви та фантазії учнів. Змістова 

лінія передбачає розвиток в учнів комунікативних умінь через створення 

ситуацій успіху і радості творчості у процесі образотворчої діяльності, 

формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан 

завдяки розумінню мови образотворчого мистецтва, розвитку навичок його 

цілісного сприймання та адекватної емоційно-естетичної оцінки, культури 

почуттів. 

Опанування мистецтва учнями з порушеннями інтелектуального розвитку 

ґрунтується на засадах компетентнішого, ціннісного, особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та інтегративного підходів. В основу 

програми покладено такі принципи: від простого до складного, від дійсності 

через мистецтво до життя, єдність пізнавально-репродуктивної та елементів 

творчої діяльності, розвиток здібностей емоційно-естетичного сприймання 

художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення його у 

самостійних роботах з урахуванням вікових та психофізичних особливостей 

розвитку і практичного досвіду учнів. 

Зміст навчального предмету побудовано за моделлю поліцентричної 

інтеграції мистецьких знань, що передбачає інтегрування домінантних 

змістових ліній - музичної та образотворчої, які органічно поєднуються в 

єдиний тематичний цикл на основі естетико-світоглядної орієнтації. Спільними 

для цих видів мистецтва є відображення в художніх образах закономірностей 

людського буття, що зумовлює єдину тематичну структуру програми 

«Мистецтво», логіку об'єднання навчального матеріалу в цілісні тематичні 

блоки. Особливості спільних тем, споріднених художньо-мовних аспектів 

змісту мистецької галузі зумовлюють процес застосування інтегративних 

художньо-педагогічних технологій. 

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку залежить від ефективності корекційної 

спрямованості освітнього процесу, що передбачає використання таких засобів 

навчання, які сприяють удосконаленню вищих психічних функцій, виробленню 

їх усвідомленості та довільності. Художньо-естетичний розвиток включає 

відпрацювання й корекцію довільної уваги, образної та логічної пам'яті, 

інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості в їх системній єдності, 

розвиток цілісності, осмисленості й узагальненості сприймання, мовленнєвих 

навичок, формування елементів творчої уяви та свідомого емоційно-
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особистісного ставлення до прекрасного, вироблення вмінь адекватно 

мотивувати оцінку результатів практично-творчої діяльності істотними 

ознаками тощо. Шляхом систематичного і цілеспрямованого розвитку 

аналізувати художню мову різних видів мистецтва, адекватно оцінювати зміст і 

виражальні засоби мистецьких творів, знаходити суттєві ознаки, встановлювати 

логічні зв'язки, визначати послідовність роботи у процесі практичної 

діяльності, здійснювати контроль за своєю роботою, відповідно оцінювати її 

результати поступово відбувається розвиток і корекція інтелектуальних, 

емоційно-чуттєвих, ціннісних компонентів естетичної свідомості та елементів 

художньо-творчої діяльності, адже лише планомірне організоване залучення 

школярів до різноманітної художньо-естетичної діяльності з урахуванням 

індивідуально-диференційованого підходу здатне оптимально розвинути в них 

естетичне сприймання, естетичний смак, естетичні почуття й потреби. 

Планування інтегрованих уроків мистецтва має відповідати основним 

дидактичним вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки 

предмета та психофізичних недоліків учнів. Заняття з мистецтва передбачають 

активізацію пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-чуттєвої та моторно-

рухової сфери школярів, створення на уроці особливої атмосфери творчості і 

радості, що зобов'язує вчителя обирати найбільш оптимальні шляхи подання 

навчального матеріалу та творчого структурування уроку. На уроці доцільно 

використовувати роботу в малих групах, командну та індивідуальну практично-

творчу роботу учнів, адже відчуття спільноти сприяє розвитку соціальних 

навичок, поєднуючи соціальний, емоційний та когнітивний розвиток кожного 

учня, формуванню загальнолюдських цінностей: милосердя, чуйності, 

доброзичливості, вихованню поваги до ближнього і бажання бути кращим. 

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до 

розподілу тем, зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні 

умови, традиційні для певної місцевості види декоративно-прикладного 

мистецтва. Учителю надається можливість самостійно обирати варіанти 

завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з урахуванням навчально-

виховних та корекційно-розвиткових цілей, зазначених у програмі. 

Система оцінювання навчальних досягнень школярів грунтується 

винятково на створенні ситуації успіху та позитивному ставленні до кожного 

учня, незалежно від його природних здібностей до художньо-творчої 

діяльності. Оцінюється не рівень недоліків, а рівень досягнень учня у 

порівнянні з його попередніми досягненнями. 

Результати навчання та орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Спів (виконання скоромовок і 

пісень різного емоційного змісту й 

характеру: співацька постава, 

дихання, інтонація, фразування, 

Учень/учениця: 

- орієнтується у завданні, визначає (*за 

допомогою вчителя) етапи виконання 

художньо-творчих завдань, контролює 
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дикція). 

Створення темброво-ритмічних 

супроводів до пісень і танців. 

Пластичне інтонування характеру 

музики, виконання ритмічно-

танцювальних рухів. Музикування 

на дитячих музичних 

інструментах. Правила гігієни у 

користуванні музичними 

інструментами. Використання 

різних ліній, їх виражальних 

можливостей, ознайомлення з 

контурною лінією, мазком, тоном. 

Колір як образотворчий засіб. 

Світлі та темні відтінків основних 

кольорів. Особливості предметів 

та об'єктів квадратної, 

прямокутної, трикутної, округлої, 

симетричної форми. Будова 

предметів та об'єктів, їх розміри, 

пропорції та характерні 

особливості. Основні та 

другорядні частини предмета. 

Простір.  Основні  просторові 

орієнтири (ближче, далі, над, під, 

угорі, унизу, поруч, біля, зліва, 

справа, посередині, проміж і т. 

ін.). 

Рівномірне розташування об'єктів 

на малюнку, розміщення 

головного та другорядного. 

Ритм, симетрія (на елементарному 

рівні). Орієнтування на площині 

аркуша паперу, у готовій 

геометричній формі (смузі, 

квадраті, колі). 

Стилізація форми у декоративно-

прикладному мистецтві. 

Дослідження довкілля, виявлення 

цікавих, незвичайних об'єктів для 

створення художніх образів.  

Створення синтетичного 

художнього образу. Інсценізація, 

найпростіші театральні етюди 

(створення театралізованих 

власні практичні дії (*робить спроби); 

- виконує пісні у відповідному настрої і 

характері (* намагається за допомогою 

вчителя); 

- розрізняє характер і темп пісень (*за 

допомогою вчителя); 

- знає мелодії і слова більшості пісень (або 

фрагменти), розуміє і розповідає їх зміст 

(*за підтримкою вчителя); 

- намагається відтворити ритм 

найпростіших вправ, дитячих пісень тощо 

відповідно до інструкції вчителя; 

- намагається емоційно виразно і 

злагоджено співати у дитячому ансамблі; 

ритмічно і чітко, розбірливо відтворювати 

слова пісні (*за підтримкою вчителя), 

дотримуватися правил ансамблевої 

поведінки; 

- виконує елементарні ритмічно-

танцювальні рухи, відтворює нескладні 

танцювальні елементи; 

- дотримується правил елементарного 

музикування (*за нагадуванням вчителя). 

- виконує прості площинні живописні та 

графічні зображення (*на елементарному 

рівні); 

- створює композицію за зразком, за уявою 

(*робить спроби); 

- передає (*за допомогою учителя) в 

малюнку будову зображуваного предмета, 

форму, пропорції та забарвлення його 

частин; 

- обирає кольори залежно від змісту 

зображення, використовує основні та 

похідні кольори, темні та світлі відтінки 

(намагається за допомогою вчителя); 

- застосовує різні прийоми традиційної та 

нетрадиційної техніки зображення під час 

створення виразного образу (предметного, 

сюжетного, декоративного) (*повторює за 

вчителем); 

- дотримується правил користування 

основними художніми та матеріально-

технічними засобами (м'яким олівцем, 

гумкою, гуашшю, фломастером та ін.). 
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образів, зокрема, під час 

рольового виконання пісні). 

Елементарне вправляння у 

сценічній поведінці. 

Добір реквізиту, деталей 

костюмів. Дослідження довкілля, 

виявлення цікавих, незвичайних 

об'єктів для створення художніх 

образів. 

Самовираження в художньо-

творчій діяльності. 

Використання мистецтва для 

поліпшення психоемоційного 

стану. 

- виконує нескладні ролі (в тому числі, 

пісні «у ролях»); 

- грає елементарні театральні 

етюди (за допомогою вчителя 

обирає персонажів та перевтілюється в них, 

зокрема, імітує характерні рухи, ходу, 

звуки, міміку тощо); 

- використовує атрибути для підсилення 

синтетичної виразності (із 

запропонованих); 

- розпізнає власні емоції від художньої 

творчості, обирає види художньо-творчої 

діяльності відповідно до свого настрою; 

- дотримується загальноприйнятих правил 

поведінки в закладах культури та 

мистецтва. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Аналіз образів довкілля та 

порівняння з їх художнім 

трактуванням. Знайомство з 

видами і жанрами мистецтва. 

Виразні засоби (елементи мови) 

різних видів мистецтва (музичне, 

образотворче, хореографія, театр, 

кіно, цирк, мультиплікація), їх 

аналіз та інтерпретація. 

Сприймання творів мистецтва. 

Обговорення вражень, емоцій, які 

вони викликали. 

Визначення засобів виразності 

твору. 

Спостереження за довкіллям та 

його втіленням у художніх 

образах. Розуміння значення 

мистецтва у житті людини. 

Використання творів різних видів 

мистецтва для отримання 

задоволення. 

Учень/учениця: 

• сприймає твори мистецтва і проявляє 

емоційно-ціннісне ставлення до них у 

різний спосіб (словами, рухами, мімікою, 

лініями, кольорами тощо); 

• аналізує настрій творів мистецтва, 

(*робить спроби під контролем вчителя); 

• порівнює візуальні та музичні образи, 

твори мистецтва та явища довкілля (*за 

допомогою вчителя); 

• характеризує основні виразні засоби 

різних видів мистецтва (*робить спроби за 

допомогою вчителя); 

• встановлює найпростіші логічні зв'язки 

між змістом твору і його виразними 

засобами, визначає власні емоції від 

сприймання мистецького твору,  добирає 

слова для характеристики власних вражень, 

пояснює, що подобається або не 

подобається у творі (*за допомогою 

вчителя); 

• помічає та характеризує красу в довкіллі 

(*емоційно, словесно, рухами); 

• бережливо ставиться до творів 

мистецтва, отримує задоволення від 

спілкування з ними. 
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Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Презентація та характеристика 

власних досягнень у художньо-

творчій діяльності. 

Колективне виконання творчого 

задуму. Оцінювання і 

самооцінювання у колективній 

творчості. 

Проведення шкільних мистецьких 

заходів. 

Ознайомлення і упровадження 

правил художньо-творчої 

співпраці, взаємодії, комунікації. 

Учень/учениця: 

• називає свої уподобання у різних видах 

мистецтва; 

• презентує результати власної творчості, 

демонструє власні здобутки з музичного та 

образотворчого мистецтва тощо (*у межах 

можливостей за допомогою вчителя); 

• бере участь у різних видах колективної 

творчості (шкільних концертах, конкурсах, 

виставках, фестивалях, інсценізаціях, 

тижнях мистецтва тощо) із використанням 

засобів улюбленого виду мистецтва і 

художньо-творчої діяльності, в 

обговореннях власних вражень від творів 

мистецтва тощо (намагається брати участь); 

• дотримується правил взаємодії у 

художньо-творчій співпраці. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має уявлення про виражально-зображувальні можливості різних видів 

мистецтва (без використання мистецької термінологічної лексики), їх спільні 

та відмінні риси; 

- аналізує власні результати художньо-творчої діяльності, відмічає в них 

позитивні якості й недоліки (намагається за допомогою вчителя); 

- встановлює у творах мистецтва найпростіші логічні зв'язки, виявляє 

емоційно-ціннісне ставлення до них, аналізує настрій (*робить спроби під 

контролем вчителя); 

- уважно слухає і спостерігає за характером музичного твору; 

- дотримується правил співу; виконує найпростіші вокальні й 

інструментальні імпровізації; намагається виконувати рухові інструкції 

вчителя (передавати найпростіші музично-ігрові образи) під час інсценування 

дитячих пісень; 

- намагається виділяти у музичних творах елементи пісенності, 

танцювальності й маршовості; 

- розпізнає мелодію, тембри голосів та музичних інструментів (*за 

допомогою вчителя); 

- намагається дотримуватися правил елементарного музикування (*за 

нагадуванням вчителя); 

- аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, структуру 

візерунка, сюжет зображення та намічає послідовність побудови малюнка (*за 

допомогою вчителя); 

- композиційно правильно розташовує зображення на аркуші паперу; 

- складає візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі й 

квадраті (за зразком); 
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- використовує осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті та 

зображення пласких предметів симетричної форми (*робить спроби); 

- застосовує темні та світлі відтінки кольору (*за допомогою вчителя); 

- орієнтується у поняттях: театр, кіно, мультфільм, маска, костюм, 

декорація; 

- характеризує деякі особливості національної української культури 

(музика, архітектура, одяг, декоративно-ужиткове мистецтво, свята та ін.). 

 

4 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Спів (виконання скоромовок і пісень 

різного емоційного змісту й 

характеру: співацька постава, дихання, 

інтонація, фразування, дикція). 

Створення темброво-ритмічних 

супроводів до пісень і танців. 

Пластичне інтонування характеру 

музики, виконання ритмічно-

танцювальних рухів. Музикування  на 

дитячих музичних інструментах. 

Правила гігієни у користуванні 

музичними інструментами. 

Використання різних ліній, їх 

виражальних можливостей, 

ознайомлення з контурною лінією, 

мазком, тоном. Колір як 

образотворчий засіб. Світлі та темні 

відтінків основних кольорів. 

Особливості предметів  та об'єктів 

квадратної,  прямокутної, трикутної, 

округлої, симетричної форми. Будова 

предметів та об'єктів, їх розміри, 

пропорції та характерні особливості. 

Основні та другорядні частини 

предмета. Простір.  Основні  

просторові орієнтири (ближче, далі, 

над, під, угорі, унизу, поруч, біля, 

зліва, справа, посередині, проміж і т. 

ін.). 

Рівномірне розташування об'єктів на 

малюнку, розміщення головного та 

другорядного. 

Ритм, симетрія (на елементарному 

Учень/учениця: 

- орієнтується у завданні, визначає (*за 

допомогою вчителя) етапи виконання 

художньо-творчих завдань, контролює 

власні практичні дії (*робить спроби); 

- виконує пісні у відповідному настрої і 

характері (* намагається за допомогою 

вчителя); 

- розрізняє характер і темп пісень (*за 

допомогою вчителя); 

- знає мелодії і слова більшості пісень 

(або фрагменти), розуміє і розповідає їх 

зміст (*за підтримкою вчителя); 

- намагається відтворити ритм 

найпростіших вправ, дитячих пісень 

тощо відповідно до інструкції вчителя; 

- намагається емоційно виразно і 

злагоджено співати у дитячому ансамблі; 

ритмічно і чітко, розбірливо 

відтворювати слова пісні (*за 

підтримкою вчителя), дотримуватися 

правил ансамблевої поведінки; 

- виконує елементарні ритмічно-

танцювальні рухи, відтворює нескладні 

танцювальні елементи; 

- дотримується правил елементарного 

музикування (*за нагадуванням вчителя); 

- виконує прості площинні живописні та 

графічні зображення (*на елементарному 

рівні); 

- створює композицію за зразком, за 

уявою (*робить спроби); 

- передає (*за допомогою учителя) в 
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рівні). Орієнтування на площині 

аркуша паперу, у готовій  

геометричній формі (смузі, квадраті, 

колі). 

Стилізація форми у декоративно-

прикладному мистецтві. Дослідження 

довкілля, виявлення цікавих, 

незвичайних об'єктів для створення 

художніх образів. 

Створення синтетичного художнього 

образу. Інсценізація, найпростіші 

театральні етюди (створення 

театралізованих образів, зокрема, під 

час рольового виконання пісні). 

Елементарне вправляння у сценічній 

поведінці. 

Добір реквізиту, деталей костюмів. 

Дослідження довкілля, виявлення 

цікавих, незвичайних об'єктів  для 

створення художніх образів. 

Самовираження в художньо-творчій 

діяльності. 

Використання мистецтва для 

поліпшення психоемоційного стану. 

малюнку будову зображуваного 

предмета, форму, пропорції та 

забарвлення його частин; 

- обирає кольори залежно від змісту 

зображення, використовує основні та 

похідні кольори, темні та світлі відтінки 

(намагається за допомогою вчителя); 

- застосовує різні прийоми традиційної    

та нетрадиційної техніки зображення під 

час створення виразного образу 

(предметного, сюжетного, 

декоративного) (*повторює за вчителем); 

- дотримується правил користування 

основними художніми та матеріально-

технічними засобами (м'яким олівцем, 

гумкою, гуашшю, фломастером та ін.); 

- виконує нескладні  ролі (в тому числі, 

пісні «у ролях»); 

- грає елементарні театральні етюди (за  

допомогою вчителя обирає персонажів 

та перевтілюється  в них, зокрема, імітує   

характерні рухи, ходу, звуки, міміку 

тощо); 

- використовує атрибути для підсилення 

синтетичної виразності (із 

запропонованих); 

- розпізнає власні емоції від художньої 

творчості, обирає види художньо-творчої 

діяльності відповідно до свого настрою; 

- дотримується загальноприйнятих 

правил поведінки в закладах культури та 

мистецтва. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Аналіз образів довкілля та порівняння 

з їх художнім трактуванням. 

Знайомство з видами і жанрами 

мистецтва. Виразні засоби (елементи 

мови) різних видів мистецтва 

(музичне, образотворче, хореографія, 

театр,  кіно, цирк, мультиплікація), їх 

аналіз та інтерпретація. Сприймання 

творів мистецтва. Обговорення 

вражень, емоцій, які вони викликали. 

Визначення засобів виразності твору. 

Спостереження за довкіллям та його 

Учень/учениця: 

• сприймає твори мистецтва і проявляє 

емоційно-ціннісне ставлення до них у 

різний спосіб (словами, рухами, мімікою, 

лініями, кольорами тощо); 

• аналізує настрій творів мистецтва, 

(Зробить спроби під контролем вчителя); 

• порівнює візуальні та музичні образи, 

твори мистецтва та явища довкілля (*за 

допомогою вчителя); 

• характеризує основні виразні засоби 

різних  видів мистецтва (* робить спроби 
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втіленням у художніх образах. 

Розуміння значення мистецтва у житті 

людини. Використання творів різних 

видів мистецтва для отримання 

задоволення. 

за допомогою вчителя); 

• встановлює найпростіші логічні 

зв'язки між змістом твору і його 

виразними засобами, визначає власні 

емоції від сприймання мистецького 

твору, добирає слова для характеристики 

власних вражень, пояснює, що 

подобається або не подобається у творі 

(*за допомогою вчителя); 

• помічає та характеризує красу в 

довкіллі (*емоційно, словесно, рухами); 

• бережливо ставиться до творів 

мистецтва, отримує задоволення від 

спілкування з ними. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Презентація та характеристика 

власних досягнень у художньо-

творчій діяльності. Колективне 

виконання творчого задуму. 

Оцінювання і самооцінювання у 

колективній творчості. Проведення 

шкільних мистецьких заходів. 

Ознайомлення і упровадження правил 

художньо-творчої   співпраці, 

взаємодії, комунікації. 

Учень/учениця: 

• називає свої уподобання у різних 

видах мистецтва; 

• презентує результати власної 

творчості, демонструє власні здобутки з 

музичного та образотворчого мистецтва 

тощо (*у межах можливостей за 

допомогою вчителя); 

• бере участь у різних видах 

колективної творчості (шкільних 

концертах, конкурсах, виставках, 

фестивалях, інсценізаціях, тижнях 

мистецтва тощо) із використанням 

засобів улюбленого виду мистецтва і 

художньо-творчої діяльності, в 

обговореннях власних вражень від творів 

мистецтва тощо (намагається брати 

участь); 

• дотримується правил взаємодії у 

художньо-творчій співпраці. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- має уявлення про виражально-зображувальні можливості різних видів 

мистецтва (без використання мистецької термінологічної лексики), їх спільні та 

відмінні риси; 

- аналізує власні результати художньо-творчої діяльності, відмічає в них 

позитивні якості й недоліки (*намагається за допомогою вчителя); 

- встановлює у творах мистецтва найпростіші логічні зв'язки, виявляє 

емоційно-ціннісне ставлення до них, аналізує настрій (*робить спроби під 

контролем вчителя); 
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- уважно слухає і спостерігає за характером музичного твору; 

- дотримується правил співу; виконує найпростіші вокальні й 

інструментальні імпровізації; намагається виконувати рухові інструкції вчителя 

(передавати найпростіші музично-ігрові образи) під час інсценування дитячих 

пісень; 

- намагається виділяти у музичних творах елементи пісенності, 

ганцювальності й маршовості; 

- розпізнає мелодію, тембри голосів та музичних інструментів (*за 

допомогою вчителя); 

- намагається дотримуватися правил елементарного музикування (*за 

нагадуванням вчителя); 

- аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, структуру 

візерунка, сюжет зображення та намічає послідовність побудови малюнка (*за 

допомогою вчителя); 

- композиційно правильно розташовує зображення на аркуші паперу; 

- складає візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі й 

квадраті (за зразком); 

- використовує осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті та 

зображення пласких предметів симетричної форми (*робить спроби); 

- застосовує темні та світлі відтінки кольору (*за допомогою вчителя); 

- орієнтується у поняттях: театр, кіно, мультфільм, маска, костюм, 

декорація; 

- характеризує деякі особливості національної української культури 

(музика, архітектура, одяг, декоративно-ужиткове мистецтво, свята та ін.). 

 

 

7. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО  

Пояснювальна записка 

Метою вивчення образотворчого мистецтва є художньо-естетичний 

розвиток школярів, формування в них емоційно-ціннісного ставлення 

домистецтва у процесі сприймання, розуміння та відтворення художніх образів, 

формування основ загальнокультурної компетентності. 

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями мистецької 

освітньої галузі (образотворче мистецтво) у початковій школі для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку є: 

1. Формування початкових знань про образотворче мистецтво, його 

основні засоби художньої виразності, образну мову різних видів і жанрів 

візуального мистецтва, ознайомлення з його роллю у житті людей. 

2. Засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами 

художньо-образотворчої грамоти й засобами виразності у процесі художньо-

практичної діяльності. 

3. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до предметів і 

явищ навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, уміння зв'язно 

висловлювати особистісні враження, формування активного інтересу та 

потреби до художньо-творчої діяльності. 
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4. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, 

розвиток сенсорних здібностей. 

5. Виховання основних моральних якостей особистості, морального 

ставлення до оточуючого світу, пошани до української культури. 

Реалізація зазначеної мети та сформульованих завдань здійснюється на 

основі досягнення особистісно і компетентнісно зорієнтованої освітньої 

(засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння графічно-

практичними уміннями і навичками) та корекційно-розвиткової (розвиток і 

корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної сфери особистості 

дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: «Художньо-

творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація 

через мистецтво», які окреслюють контент досягнення загальних цілей 

освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток 

художньо-практичних здібностей учнів із порушеннями інтелектуального 

розвитку через прикладне освоєння основ художньої мови різних видів і жанрів 

образотворчого мистецтва та способів художньо-творчого самовираження, 

набуття початкового досвіду посильного створення художніх образів у процесі 

власної елементарної творчості. Ця змістова лінія реалізується через 

формування умінь застосовувати різні художні матеріали і техніки у процесі 

створення художніх образів та естетичного перетворення довкілля. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають сигнали художньо-естетичної інформації. 

її реалізація передбачає формування у дитини з порушеннями інтелектуального 

розвитку художньо-естетичного ставлення до мистецтва та дійсності; розвиток 

вміння цілеспрямовано й цілісно сприймати, відчувати, розуміти й адекватно 

оцінювати прекрасне в різноманітних його виявах, як-то: мистецтві, природі, 

суспільних стосунках, вчинках людей; розвиток таких особистісних якостей, як 

почуття краси, гармонії, здатності емоційно адекватно відкликатися на 

різноманітні прояви естетичного в оточуючому світі, формування потреби у 

спогляданні та милуванні. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на 

соціалізацію учнів із порушеннями інтелектуального розвитку через мистецтво, 

усвідомлення ними свого «Я» (власних художньо-образотворчих здібностей, 

нахилів, можливостей й досягнень), формування вміння вільно і правильно 

висловлювати власні думки і враження, спілкуватися з однолітками і 

дорослими у процесі сприймання та відтворення творів образотворчого 

мистецтва та об'єктів і явищ оточуючого світу шляхом створення умов для 

елементарно-пошукової діяльності, її цілеспрямованості і завершеності, прояву 

ініціативності, позитивних емоцій, елементів уяви та фантазії учнів. Змістова 

лінія передбачає розвиток в учнів комунікативних умінь через створення 

ситуацій успіху і радості творчості у процесі образотворчої діяльності, 

формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан 

завдяки розумінню мови образотворчого мистецтва, розвитку навичок його 
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цілісного сприймання та адекватної емоційно-естетичної оцінки, культури 

почуттів. 

В основу програми покладено такі принципи: від простого до складного 

(від елементарної вправи до тематичної композиції); від дійсності через 

мистецтво до життя; єдність пізнавально-репродуктивної та елементів творчої 

діяльності; розвиток здібностей емоційного сприймання художнього образу в 

мистецтві та житті і посильного відтворення його у самостійних роботах з 

урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку і практичного 

досвіду учнів. 

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку залежить від ефективності корекційної 

спрямованості навчального процесу, що передбачає використання таких засобів 

навчання, які сприяють удосконаленню вищих психічних функцій, виробленню 

їх усвідомленості та довільності. Художньо-естетичний розвиток включає 

відпрацювання й корекцію довільної уваги, образної та логічної пам'яті, 

інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості в їх системній єдності, 

розвиток цілісності, осмисленості й узагальненості сприймання, мовленнєвих 

навичок, формування елементів творчої уяви та свідомого емоційно-

особистісного ставлення до прекрасного, вироблення вмінь адекватно 

мотивувати оцінку результатів практично-творчої діяльності істотними 

ознаками тощо. Шляхом систематичного і цілеспрямованого розвитку вмінь 

розпізнавати і визначати форму, будову, розміри та пропорції окремих частин, 

забарвлення, просторове розташування предметів у навколишній дійсності й в 

творах мистецтва, аналізувати, порівнювати предмети і явища, знаходити 

суттєві ознаки, встановлювати логічні зв'язки, визначати послідовність роботи 

у процесі практичної діяльності, здійснювати контроль за своєю роботою, 

адекватно оцінювати її результати поступово відбувається розвиток і корекція 

інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, ціннісних компонентів естетичної 

свідомості та елементів художньо-творчої діяльності, адже лише планомірне 

організоване залучення  школярів до  різноманітної художньо-естетичної 

діяльності з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу здатне 

оптимально розвинути в них естетичне сприймання, естетичний смак, естетичні 

почуття й потреби. 

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні учнів з інтелектуальними 

порушеннями передбачає застосування спектра різних форм його організації, 

загальнодидактичних та спеціальних методів і способів навчальної взаємодії у 

поєднанні урочної діяльності з позаурочною. 

Планування уроків образотворчого мистецтва має відповідати основним 

дидактичним вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки 

предмета та психофізичних недоліків учнів. Заняття з образотворчого 

мистецтва передбачають активізацію пізнавальної діяльності, розвиток 

емоційно-чуттєвої та моторно-рухової сфери школярів, створення на уроці 

особливої атмосфери творчості і радості, що зобов'язує вчителя обирати 

найбільш оптимальні шляхи подання навчального матеріалу та творчого 

структурування уроку. 
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На уроці доцільно використовувати роботу в малих групах, командну та 

індивідуальну практично-творчу роботу учнів, адже відчуття спільноти сприяє 

розвитку соціальних навичок, поєднуючи соціальний, емоційний та 

когнітивний розвиток кожного учня, формуванню загальнолюдських цінностей: 

милосердя, чуйності, доброзичливості, вихованню поваги до ближнього і 

бажання бути кращим. Плануючи урок образотворчого мистецтва, вчитель 

повинен передбачати єдність таких компонентів: навчально-виховні та 

корекційно-розвиткові завдання; тема або об'єкт роботи; вид роботи 

(декоративне малювання, .малювання з натури, тематичне малювання, бесіди 

з образотворчого мистецтва); матеріально-технічні та інформаційно-

комунікативні засоби; основні поняття, які учні повинні засвоїти на певному 

уроці. 

Серед методів навчання мають домінувати практичні вправи, пізнавальні 

ігри, створення ситуацій зацікавленості, метод синектики та інші, а діапазон 

навчальної взаємодії школярів має розширюватися поступово: у 1-2-х класах -

це переважно індивідуальна робота, у 3-4-х класах - робота в парах, у малих 

групах (3 учні). У класі у навчальному осередку художньо-творчої діяльності 

необхідно розмістити стенд для змінної виставки учнівських робіт. 

Із метою закріплення учнями здобутих у процесі образотворчої діяльності 

знань, умінь і навичок у позаурочний час можуть організовуватися різноманітні 

виховні заходи. У випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних 

предметів дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть 

організовуватися так звані «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом 

спрямовують на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне 

продовження у виховному заході. 

Складаючи календарний план на рік, учитель має творчо підходити до 

розподілу тем, зважаючи на поступове ускладнення завдань, місцеві кліматичні 

умови, традиційні для певної місцевості види декоративно-прикладного 

мистецтва. Вчителю надається можливість самостійно обирати варіанти 

завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з урахуванням навчально-

виховних та корекційно-розвиткових цілей, зазначених у програмі. 

Система оцінювання навчальних досягнень школярів ґрунтується 

винятково на створенні ситуації успіху та позитивному ставленні до кожного 

учня, незалежно від його природних здібностей до образотворчої діяльності. 

Оцінюється не рівень недоліків, а рівень досягнень учня у порівнянні з його 

попередніми досягненнями. 

Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Використання різних ліній, їх 

виражальних можливостей, 

ознайомлення з контурною лінією, 

мазком, тоном. 

Учень/учениця: 

- виконує прості площинні живописні та 

графічні зображення (*на елементарному 

рівні); 
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Колір як образотворчий засіб. Світлі 

та темні відтінків основних кольорів: 

рожевий, голубий, темно-синій, 

світло-зелений тощо. 

Особливості предметів та об'єктів 

квадратної, прямокутної, трикутної, 

округлої, симетричної форми. 

Будова предметів та об'єктів, їх 

розміри, пропорції та характерні 

особливості. Основні та другорядні 

частини предмета. Простір. Основні 

просторові орієнтири (ближче, далі, 

над, під, угорі, унизу, поруч, біля, 

зліва, справа, посередині, проміж і 

т.ін.). 

Рівномірне розташування об'єктів на 

малюнку, розміщення головного та 

другорядного. Ритм, симетрія (на 

елементарному рівні). Орієнтування 

на площині аркуша паперу, у готовій 

геометричній формі (смузі, квадраті, 

колі). 

Стилізація форми у декоративно-

прикладному мистецтві. 

Дослідження довкілля, виявлення 

цікавих, незвичайних об'єктів для 

створення художніх образів. 

Використання образотворчого 

мистецтва для поліпшення 

психоемоційного стану. 

- створює композицію за зразком, за 

уявою (*робить спроби); 

- відповідно задуму, обирає положення 

аркуша паперу залежно від форми і 

розмірів зображуваних об'єктів; 

- використовує всю площину аркуша; 

- розташовує головне та другорядне в 

певному порядку (*під контролем 

вчителя);  

- співвідносить розміри зображення з 

розміром площини аркуша паперу; -

передає (*за допомогою учителя) в 

малюнку будову зображуваного 

предмета, форму, пропорції та 

забарвлення його частин; -обирає 

кольори залежно від змісту зображення;  

- використовує основні та похідні 

кольори, темні та світлі відтінки 

(намагається за допомогою вчителя); 

- орієнтується у завданні, визначає (*за 

допомогою вчителя) етапи виконання 

художньо-образотворчих завдань, 

контролює власні практичні дії (Зробить 

спроби); 

- застосовує різні прийоми традиційної 

та нетрадиційної техніки зображення під 

час створення виразного образу 

(предметного, сюжетного, 

декоративного) (*повторює за вчителем); 

- дотримується правил користування 

основними художніми та матеріально-

технічними засобами (м'яким олівцем, 

гумкою, гуашшю, фломастером та ін.). 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Аналіз образів довкілля та 

порівняння з їх художнім 

трактуванням. Знайомство з видами і 

жанрами образотворчого мистецтва, 

їх аналіз та інтерпретація. 

Сприймання творів образотворчого 

мистецтва. Обговорення вражень, 

емоцій, які вони викликали. 

Визначення засобів виразності 

твору. Порівняння природних форм, 

образів довкілля з їх декоративним 

Учень/учениця: 

- сприймає твори образотворчого 

мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне 

ставлення до них у різний спосіб 

(словами, рухами, мімікою, лініями, 

кольорами тощо); 

- порівнює візуальні образи, твори 

мистецтва та явища довкілля (за 

допомогою вчителя); 

- характеризує основні особливості 

зображуваних предметів та об'єктів; 
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трактуванням. 

Використання творів образотворчого 

мистецтва для отримання 

задоволення. 

- визначає колорит (теплий, холодний) 

творів мистецтва та учнівських робіт; 

- встановлює найпростіші логічні зв'язки 

між зображеними явищами й об'єктами 

(*за допомогою вчителя); 

- помічає та характеризує красу в 

довкіллі (*емоційно, словесно, рухами); 

- аналізує твори мистецтва, що змінюють 

або передають його/її настрій (*робить 

спроби під контролем вчителя); 

- бережливо ставиться до творів 

мистецтва, отримує задоволення від 

спілкування з ними. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Презентація та характеристика 

власних досягнень в образотворчій 

діяльності. 

Колективне виконання творчого 

задуму 

(створення колективних художніх 

композицій тощо). 

Проведення шкільних мистецьких 

виставок. 

Ознайомлення і упровадження 

правил художньо-творчої співпраці, 

взаємодії, комунікації. 

Учень/учениця: 

 називає свої уподобання у візуальному 

мистецтві; 

 презентує результати власної 

творчості, демонструє власні роботи з 

образотворчого мистецтва тощо (*у 

межах можливостей за допомогою 

вчителя); 

 бере участь у різних колективних 

видах образотворчої, декоративно-

прикладної або художньо-

конструкторської діяльності, у шкільних 

мистецьких виставках, в обговореннях 

власних вражень від творів 

образотворчого мистецтва тощо 

(*намагається брати участь); 

 дотримується правил взаємодії у 

художньо-творчій співпраці. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, структуру 

візерунка, сюжет зображення та намічає послідовність побудови малюнка (*за 

допомогою вчителя); 

- порівнює декілька предметів за формою, розміром, забарвленням, 

розташуванням у просторі; 

- орієнтується на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі 

(смузі, квадраті, колі); 

- композиційно правильно розташовує зображення на аркуші паперу; 

- від руки зображує предмети квадратної, прямокутної, круглої та 

трикутної форми, передаючи їх характерні особливості; 
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- складає візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі й 

квадраті (за зразком); 

- використовує осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті та 

зображення пласких предметів симетричної форми; 

- застосовує темні та світлі відтінки кольору; 

- аналізує власні роботи, відмічає в них позитивні якості й недоліки 

(намагається за допомогою вчителя); 

- встановлює в ілюстраціях та репродукціях творів образотворчого 

мистецтва найпростіші логічні зв'язки між зображеними явищами й об'єктами; 

- визначає основний виражальний засіб художніх творів; 

- висловлює емоційно-особистісне ставлення до творів візуального 

мистецтва, образотворчої діяльності та її результатів, використання різних 

художніх матеріалів й інструментів, традиційних та інноваційних 

образотворчих способів і технік, до співпраці з вчителем й однолітками; 

- характеризує деякі особливості національної української культури 

(архітектура, одяг, декоративно-ужиткове мистецтво, свята та ін.). 

 

4 клас 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані 

компетентності 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 

Використання різних ліній, їх 

виражальних можливостей. 

Ознайомлення з контурною лінією, 

мазком, тоном із застосуванням 

традиційних технік малювання 

(олівцями, аквареллю, гуашшю, 

фломастерами, крейдою). Колір як 

образотворчий засіб. Світлі та темні 

відтінків основних кольорів: рожевий, 

голубий, темно-синій, світло-зелений 

тощо. 

Особливості предметів та об'єктів 

квадратної, прямокутної, трикутної, 

округлої, симетричної форми. Будова 

предметів та об'єктів, їх розміри, 

пропорції та характерні особливості. 

Основні та другорядні частини предмета. 

Простір. Основні просторові орієнтири 

(ближче, далі, над, під, угорі, унизу, 

поруч, біля, зліва, справа, посередині, 

проміж і т.ін.). 

Рівномірне розташування об'єктів на 

малюнку, розміщення головного та 

другорядного. Ритм, симетрія (на 

Учень/учениця: 

- виконує прості площинні живописні 

та графічні зображення (*на 

елементарному рівні); 

- створює композицію за зразком, за 

уявою (*робить спроби); 

- відповідно задуму, обирає положення 

аркуша паперу залежно від форми і 

розмірів зображуваних об'єктів; 

- використовує всю площину аркуша; 

- розташовує головне та другорядне в 

певному порядку (*під контролем 

вчителя);  

- співвідносить розміри зображення з 

розміром площини аркуша паперу; 

- передає (*за допомогою учителя) в 

малюнку будову зображуваного 

предмета, форму, пропорції та 

забарвлення його частин; 

- обирає кольори залежно від змісту 

зображення; 

- використовує основні та похідні 

кольори, темні та світлі відтінки 

(намагається за допомогою вчителя); 
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елементарному рівні). Орієнтування на 

площині аркуша паперу, у готовій 

геометричній формі (смузі, квадраті, 

колі). 

Стилізація форми у декоративно-

прикладному мистецтві. Дослідження 

довкілля, виявлення цікавих, 

незвичайних об'єктів для створення 

художніх образів. 

Використання арт-терапевтичних технік 

малювання для поліпшення 

психоемоційного стану (наприклад, 

кольоротерапії). 

Експериментування у малюванні 

нетрадиційними техніками 

(кляксографія; малювання пальчиками 

та/або долонями; малювання поролоном; 

набрискування; малювання на вологому 

папері та ін.). 

- орієнтується у завданні, визначає 

(*за допомогою вчителя) етапи 

виконання художньо-образотворчих 

завдань, контролює власні практичні 

дії (*робить спроби); 

- застосовує різні прийоми 

традиційних та нетрадиційних технік 

зображення під час створення 

виразного образу (предметного, 

сюжетного, декоративного) 

(*повторює за вчителем); 

- дотримується правил користування 

основними художніми та матеріально-

технічними засобами (м'яким олівцем, 

гумкою, гуашшю, фломастером та ін.). 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 

Аналіз образів довкілля та порівняння з 

їх художнім трактуванням. Знайомство з 

видами і жанрами образотворчого 

мистецтва, їх аналіз та інтерпретація. 

Сприймання творів образотворчого 

мистецтва. Обговорення вражень, 

емоцій, які вони викликали. Визначення 

засобів виразності твору. Порівняння 

природних форм, образів довкілля з їх 

декоративним трактуванням. 

Використання творів образотворчого 

мистецтва для отримання задоволення. 

Учень/учениця: 

- сприймає твори образотворчого 

мистецтва і проявляє емоційно-

ціннісне ставлення до них у різний 

спосіб (словами, рухами, мімікою, 

лініями, кольорами тощо); 

- порівнює візуальні образи, твори 

мистецтва та явища довкілля (за 

допомогою вчителя); 

- характеризує основні особливості 

зображуваних предметів та об'єктів; 

- визначає колорит (теплий, холодний) 

творів мистецтва та учнівських робіт; 

- встановлює найпростіші логічні 

зв'язки між зображеними явищами й 

об'єктами (*за допомогою вчителя); 

- помічає та характеризує красу в 

довкіллі (*емоційно, словесно, 

рухами);  

-  аналізує твори мистецтва, що 

змінюють або передають його/її 

настрій (*робить спроби під контролем 

вчителя);  

- бережливо ставиться до творів 

мистецтва, отримує задоволення від 
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спілкування з ними. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 

Презентація та характеристика власних 

досягнень в образотворчій діяльності. 

Колективне виконання творчого задуму 

(створення колективних художніх 

композицій тощо). Проведення шкільних 

мистецьких виставок. 

Ознайомлення і упровадження правил 

художньо-творчої співпраці, взаємодії, 

комунікації. 

Учень/учениця: 

•  називає свої уподобання у 

візуальному мистецтві;  

• презентує результати власної 

творчості, демонструє власні роботи з 

образотворчого мистецтва тощо (*у 

межах можливостей за допомогою 

вчителя);  

• бере участь у різних колективних 

видах образотворчої, декоративно-

прикладної або художньо-

конструкторської діяльності, у 

шкільних мистецьких виставках, в 

обговореннях власних вражень від 

творів образотворчого мистецтва тощо 

(намагається брати участь); 

• дотримується правил взаємодії у 

художньо-творчій співпраці. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, структуру 

візерунка, сюжет зображення та намічає послідовність побудови малюнка (*за 

допомогою вчителя); 

- порівнює декілька предметів за формою, розміром, забарвленням, 

розташуванням у просторі; 

- орієнтується на площині аркуша паперу, у готовій геометричній формі 

(смузі, квадраті, колі); 

- композиційно правильно розташовує зображення на аркуші паперу; 

- від руки зображує предмети квадратної, прямокутної, круглої та трикутної 

форми, передаючи їх характерні особливості різними техніками (традиційними 

та/або нетрадиційними); 

- складає візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі й квадраті 

(за зразком); 

- використовує осьові лінії під час малювання візерунка у квадраті та 

зображення пласких предметів симетричної форми; 

- застосовує темні та світлі відтінки кольору; 

- аналізує власні роботи, відмічає в них позитивні якості й недоліки 

(намагається за допомогою вчителя); 

- встановлює в ілюстраціях та репродукціях творів образотворчого мистецтва 

найпростіші логічні зв'язки між зображеними явищами й об'єктами; 

- визначає основний виражальний засіб художніх творів; 

- висловлює емоційно-особистісне ставлення до творів візуального мистецтва, 

образотворчої діяльності та її результатів, використання різних художніх 



 

 

205 

матеріалів й інструментів, традиційних та нетрадиційних технік, до співпраці з 

вчителем й однолітками; 

- характеризує деякі особливості національної української культури 

(архітектура, одяг, декоративно-ужиткове мистецтво, свята та ін.). 

 

 

8. МУЗИКА  

Пояснювальна записка 

Метою музичної освіти в початковій школі є формування і розвиток в 

учнів комплексу ключових, предметних та міжпредметних компетентностей у 

процесі опанування музичними цінностями та способами музичної діяльності 

шляхом здобуття власного естетичного досвіду й ціннісного ставлення до 

мистецтва, а також формування елементарної музичної освіченості та культури 

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

інтерпретації кращих зразків української та світової культури. 

Завдання спрямовані на формування базових освітніх компетентностей та 

загальний естетичний розвиток учнів: 

- розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу скрізь 

призму музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела 

людських почуттів і переживань, втілених в музиці; 

- збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до 

розуміння художньо-образної суті мистецтва в його найпростішому 

впровадженні; 

- сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних 

здібностей учнів; 

- виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва, введення учнів 

у світ добра й краси, що є у музичних творах, засвоєння ними знань про 

особливості художньо-образної мови музичного мистецтва. 

Корекційна спрямованість музично-естетичного навчання полягає у 

наступному: 

- корекція недоліків пізнавальної діяльності учнів шляхом 

систематичного, цілеспрямованого розвитку умінь слухати і визначати джерела 

музичних звуків, музичні інструменти, типи, жанри і форми музики; 

- розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування 

виконавської і творчої діяльності; 

- виправлення недоліків моторно-рухової сфери в процесі музикування та 

виконання в русі; 

- розвиток емоційно-естетичного ставлення дітей до творів музичного 

мистецтва в процесі їх сприймання, розуміння та відтворення; 

- виховання основних моральних та комунікативних якостей особистості, 

зокрема формування основ національної свідомості. 

Змістове наповнення програми передбачає формування в учнів ціннісно-

орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних компетентностей, 

що досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і 

професійного музичного мистецтва. 
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В основу програми у 3-му класі покладені грані музики: Змістова лінія 

«Основні музичні жанри» передбачає: конкретизацію музично-слухових 

уявлень; розвиток уміння сприймати, розпізнавати твори дитячої опери; 

збагачення словникового запасу на основі розширення знань та уявлень про 

дитячу оперу; конкретизація знань про застосування народної пісні у творах 

композиторів; розвиток слухової уваги в процесі впізнавання народної пісні; 

розвиток: слухової уваги, зосередженості; пам'яті й мислення на основі 

вивчення ролі мелодії та супроводу; формування позитивних якостей 

особистості (уважність, емоційність, музичність тощо). 

Змістова лінія «Пісенність, танцювальність, маршовитість» передбачає: 

розвиток сприймання музики на основі вивчення основних властивостей 

музики; уміння сприймати і розпізнавати основні властивості музики; 

формуванню усвідомлення суттєвих ознак пісні, танцю і маршу; емоційних 

реакцій у процесі слухання музики; зацікавленості до процесу слухання 

музики; збагачення словникового запасу на основі розширення кола знань та 

уявлень про музику; розвиток: довільної уваги, пам'яті та мислення на основі 

вивчення основних властивостей музики; музичного сприймання на основі 

слухання творів маршового характеру; емоційного відгуку на твори маршового 

характеру; розвиток: сприймання музики на основі вивчення творів української 

народної музики і творів композиторів-класиків; формування: емоційних 

реакцій у процесі слухання музики; збагачення словникового запасу на основі 

розширення кола знань та уявлень про музику. 

В основу програми покладені змістові лінії музики: «Розвиток музики» та 

«Музика мого народу», що інтегрують змістові лінії попередніх років навчання, 

зокрема: 1 клас - «Музика в школі», «Про що розповідає музика»; 2 клас -

«Музика навколо нас», «Типи музики»; 3 клас - «Основні музичні жанри», 

«Пісенність, танцювальність, маршовитість». 

Теми програми мають не тільки навчальний, але й музично-естетичний 

характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності 

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

навчального року. Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю 

розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що 

виражає музика; до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у 

найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови, можливості 

усвідомлення поєднання музики з життям, набуттям ними практичного досвіду. 

Уміннями сприймати, аналізувати і виконувати музику учні оволодівають у 

тісному зв'язку із засвоєнням конкретної теми. 

Змістова лінія «Розвиток музики» передбачає: формування уявлень про 

музику як мистецтво, що знаходиться в процесі розвитку; розвиток сприймання 

музики на основі спостереження за розвитком музичного мистецтва; 

формування: зосередженості в процесі слухового сприймання музики; 

усвідомлення почуттів, настроїв, думок людини в процесі сприймання 

музичного твору; мовленнєвої активності в процесі висловлення власного 

ставлення до музичного твору; формування: уявлень про способи розвитку 
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музики; уміння порівнювати різні способи розвитку музики в процесі 

визначення виконавця; динаміки, жанру, ладу, мелодії, темп, тембру тощо. 

Змістова лінія «Музика мого народу» передбачає: розвиток слухової уваги, 

активізація готовності до слухання-сприймання музики; уміння пояснити роль 

музики в житті людини; уявлень про джерела й традиції української народної 

музичної творчості; музичного відгуку на українську музику; уміння за 

суттєвими ознаками визначати українську народну музику; формування: 

узагальнення і усвідомлення суттєвих ознак певного поняття; збагачення 

словникового запасу на основі вивчення музичних термінів; розвиток емоційно-

образної сфери; стимулювання захопленості та зацікавленості в процесі 

театралізації дитячих музичних розваг; виховання невимушеності; розвиток 

творчої активності. 

Результати навчання і орієнтовний зміст навчання 

З клас 

Орієнтовний 

зміст 

навчального 

матеріалу 

Предметно орієнтовані ком петентності 

Змістова лінія «Основні музичні жанри» 

Засоби музичної 

виразності. 
Учень/учениця: 

 має уявлення про виражальні засоби музики: мелодія, 

супровід, темп, динамічні відтінки (*без засвоєння 

термінології);  

 слухає і намагається розрізняти засоби музичної 

виразності (*за допомогою вчителя). 

Виражальні та 

зображувальні 

можливості 

музики. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про виражально-зображувальні 

можливості музики(*без засвоєння термінології); 

• уважно слухає і спостерігає за характером музичного 

твору; слухає і намагається визначити, що саме виражає 

прослуханий музичний твір (настрій людини або її 

почуття, рухи людини або явища навколишнього світу 

(*за допомогою вчителя). 

Дитяча опера. Учень/учениця: 

• має уявлення про певний жанр музики (*без засвоєння 

термінології); 

• визначає засоби музичної виразності твору (*під 

керівництвом вчителя); 

• впізнає твори жанру дитячої опери, що звучали в класі 

(*за допомогою вчителя). 

Народна пісня у 

творах 

композиторів. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про використання народної пісні у творах 

композиторів (*без засвоєння термінології); слухає і 

впізнає знайому народну пісню (*за допомогою вчителя). 
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Роль мелодії та 

супроводу в 

музичному творі. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про роль та значення мелодії і супроводу в 

музичному творі (*без засвоєння термінології); 

• спостерігає за мелодієкУсупроводом в музичному 

творі (*за допомогою вчителя); розрізняє мелодію та 

супровід в музичному творі (*за допомогою вчителя). 

Пісенність, 

танцювальність і 

маршовість в 

інструментальних 

творах 

Учень/учениця: 

• має уявлення про інструментальну музику (*без 

засвоєння термінології); 

• спостерігає за характером музичного твору (*за 

допомогою вчителя); 

• впізнає і називає знайому пісню, танець чи марш в 

інструментальному творі (*за допомогою вчителя). 

Виконавська і 

творча діяльність 

Виконання пісень 

різного 

емоційного змісту 

і характеру. 

Учень/учениця: 

• намагається співати виразно округлим та протяжним 

звуком; 

• намагається виконувати пісні у відповідному настрої і 

характері; 

• розрізняє характер і темп пісень (*за допомогою 

вчителя); 

• знає мелодії і слова більшості пісень (або фрагменти), 

розуміє і розповідає їх зміст (*за підтримкою вчителя); 

• намагається емоційно виразно і злагоджено співати у 

дитячому ансамблі; ритмічно і чітко, розбірливо 

відтворювати слова пісні (*за підтримкою вчителя); 

• намагається дотримуватися правил співу та поведінки 

в музичному класі (*за нагадуванням вчителя); 

• намагається дотримуватися правил ансамблевого співу 

і ансамблевої поведінки в процесі вивчення та 

колективного виконання пісень (*за підтримкою вчителя). 

Пластичне 

інтонування 

характеру музики, 

виконання 

ритмічно-

танцювальних 

рухів. 

Учень/учениця: 

• розуміє зміст завдань та інструкції вчителя та 

намагається їх виконувати (*за підтримкою вчителя); 

• намагається пластичними рухами показати характер 

музичного твору (*за допомогою вчителя); 

• намагається виконувати ритмічно-танцювальні рухи 

(*за допомогою вчителя); 

• знає назви елементарних музично-ритмічних рухів, що 

вивчались протягом року (*за підтримкою вчителя);  

• відповідає рухами (енергійними, танцювальними, 

спокійними) на характер музики (маршової, 

танцювальної, спокійної) (*за підтримкою вчителя). 

Інсценування 

пісні-гри. 
Учень/учениця: 

• намагається самостійно орієнтуватися у процесі 
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виконання інсценування пісні-гри; 

• намагається виконувати рухові інструкції вчителя 

(передавати найпростіші музично-ігрові образи) під час 

інсценування дитячих пісень; 

• намагається використовувати відповідну міміку (*за 

нагадуванням вчителя). 

Змістова лінія «Пісенність, танцювальність, маршовість» 

Пісенність як 

особливість 

музики, 

проникнутої 

співучістю, 

мелодійністю, але 

не обов'язково 

призначеної для 

співу. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про пісенність як особливість музики, не 

обов'язково призначеної для співу; 

• називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів 

(*за допомогою вчителя);  

• вирізняє пісенну музику серед інших (*за допомогою 

вчителя). 

Танцювальність 

як особливість 

музики, 

пронизаної 

танцювальними 

ритмами, але не 

обов'язково 

призначеної для 

танців. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про танцювальність як особливість 

музики, не обов'язково призначеної для танців; 

• називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів 

(*за допомогою вчителя); 

• вирізняє танцювальну музику серед інших (*за 

допомогою вчителя). 

Маршовість як 

особливість 

музики, пройнятої 

маршовими 

ритмами, під яку 

не обов'язково 

крокувати. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про маршовість як особливість музики, під 

яку не обов'язково крокувати; 

• називає музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів 

(*за допомогою вчителя); 

• вирізняє маршову музику серед інших (*за допомогою 

вчителя). 

Мова і музика. Учень/учениця: 

• має уявлення про спільні та відмінні риси між мовою і 

музикою; 

• намагається розуміти, щоб записати мову треба знати 

алфавіт, а щоб записати музику - ноти (*за допомогою 

вчителя). 

Елементи 

музичної мови: 

мелодія, тембр. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про вплив тембру на яскравість інтонації 

(*без засвоєння термінології); 

• розпізнає мелодію, тембри голосів та музичних 

інструментів (*за допомогою вчителя). 
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Казка у музиці. Учень/учениця: 

• має уявлення про використання казкових образів у 

музиці; 

• впізнає знайомі казкові герої в музичному творі (*за 

допомогою вчителя). 

Виконавська і 

творча діяльність. 

Виконання 

скоромовок та 

пісень різного 

емоційного змісту 

і характеру. 

Учень/учениця: 

 намагається виразно виконувати скоромовки та пісні; 

 передає настрій і характері пісні; 

 намагається виділяти у творах елементи пісенності, 

танцювальності й маршовості; ритмічно і розбірливо 

відтворювати слова скоромовок, пісні; 

 намагається співати емоційно, виразно і злагоджено у 

дитячому ансамблі; 

 намагається дотримуватися правил ансамблевого співу 

і поведінки в процесі вивчення та колективного 

виконання пісень (*за нагадуванням вчителя). 

Створення 

темброво-

ритмічних 

супроводів до 

пісень і танців. 

Учень/учениця: 

 намагається відтворити простий ритмічний супровід 

плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо; 

 намагається розрізняти тембр голосу 

жіночий/чоловічий; 

 намагається узгоджувати ритмічний супровід із 

словами пісень; 

 намагається узгоджувати власні ритмічні дії з 

колективом. 

Пластичне 

інтонування і 

виконання 

ритмічно-

танцювальних 

рухів.  

Учень/учениця: 

 намагається передати пластичними рухами характер 

музичного твору; 

 намагається виконувати ритмічно-танцювальні рухи; 

 називає елементарні музично-ритмічні рухи, що 

вивчались протягом року (*за допомогою вчителя); 

 відповідає рухами (енергійними, танцювальними, 

спокійними) на характер музики. 

Музикування на 

дитячих музичних 

інструментах. 

Учень/учениця: 

 намагається відтворити ритм найпростіших вправ, 

дитячих пісень тощо відповідно до інструкції вчителя; 

 намагається використовувати найпростіші навички гри 

в ансамблі; 

 намагається дотримуватися правил елементарного 

музикування (*за нагадуванням вчителя). 

Орієнтовний матеріал для сприймання: 

Українські народні пісні, «Гойда-гойда, гой»; «Ой, єсть в лісі калина», 

Я.Степовий; «Щебетала пташечка», Я.Степовий; 
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українські веснянки і заклички; «Іди, іди дощику»; «Як діждемо літа»; «Ой, 

на горі жито»; «Журавель»; 

українські народні танці, «Гречаники»; «Мамин день», І.Арсеєва; «Мама 

співає», О.Тилічеєва; «Звучи, рідна мово!», А.Демиденко, О.Семенова; 

«Київ квітучий», Д.Давидюк, І.Кириліна;  

П.Чайковський, балет «Лускунчик», «Вальс квітів», «Іспанський танець», 

«Марш»; М. Лисенко, опера «Коза-дереза»; 

М.Римський-Корсаков, опера «Казка про царя Салтана», «Політ джмеля»; 

К.Стеценко, опера «Лисичка, Котик і Півник»; Д.Кабалевський, «Зайчик 

дратує ведмедика»; К.Дебюсі, ноктюрн «Хмари»; С.Прокоф'єв, «Казки старої 

бабусі», І.Беркович, Варіації на тему укр. нар. пісні «По дорозі жук, жук».  

Орієнтовний матеріал для виконання: 

Українські народні пісні, «Подоляночка»; «Ой, єсть в лісі калина», 

Я.Степовий; «Щебетала пташечка», Я.Степовий; «Засмучений зайчик», 

Я.Степовий; українські веснянки і заклички; «Галя по садочку ходила»; 

«Рідна мова», Ю.Косинський, Л. Бутуханова; «Сьогодні в мами свято», 

А.Філіпенко, Т.Волгіна; «Києве мій», І.Шамо, Д.Луценко; «Добрий день», 

Т.Майданович, Л.Бутуханова.  

Матеріал для музикування та виконання в русі: 

Українські народні пісні, «Іди, іди дощику»; «Журавель»;«Сонечко»; 

«Вийди, вийди, Іванку»; «Скок, скок, поскок»; «Кіт Опанас»; «Голубка»; 

«Куй, куй, ковалі», В. Верховинець; «Сонечко», В.Верховинець; «По малину 

в сад підем», А.Філіпенко, Т.Волгіна. 

Учитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для 

сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних напрацювань 

тощо. 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- слухає і намагається розрізняти засоби музичної виразності; 

- має уявлення про виражально-зображувальні можливості музики без 

засвоєння термінології; 

- уважно слухає і спостерігає за характером музичного твору; 

- намагається виконувати рухові інструкції вчителя (передавати 

найпростіші музично-ігрові образи) під час інсценування дитячих пісень; 

- намагається використовувати відповідну міміку за нагадуванням 

вчителя; 

- намагається виділяти у творах елементи пісенності, танцювальності й 

маршовості; 

- має уявлення про спільні та відмінні риси між мовою і музикою; 

- намагається розуміти, щоб записати мову треба знати алфавіт, а щоб 

записати музику - ноти за допомогою вчителя; 

- має уявлення про вплив тембру на яскравість інтонації без засвоєння 

термінології; 

- розпізнає мелодію, тембри голосів та музичних інструментів за 

допомогою вчителя. 
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4 клас 

Орієнтовний 

зміст 

навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Розвиток музики» 

Музика як 

мистецтво, що 

не існує без 

розвитку. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про  музику як мистецтво, яке постійно 

розвивається; 

• намагається спостерігати за зміною настрою і характеру 

музики; 

• називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів 

(*за допомогою вчителя). 

Розвиток музики 

як процес 

відображення 

почуттів, 

настроїв, думок 

людини. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про прийоми розвитку музики (*без 

засвоєння термінології); 

• намагається порівнювати почуття, настрої, думки 

людини виражені в музичному творі; 

• називає музичні твори, що відображають почуття, 

настрої, думки людини; (*за допомогою вчителя). 

Виконавський 

розвиток. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про виконавський розвиток музики (*без 

засвоєння термінології); 

- намагається оцінити виконання музичного твору (*за 

допомогою вчителя). 

Сюжетний 

розвиток. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про сюжетний розвиток (*без засвоєння 

термінології); 

• намагається  спостерігати за сюжетом музичного твору; 

• висловлює власне ставлення до сюжету музичних творів. 

Інтонаційно-

мелодичний 

розвиток. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про інтонаційно-мелодичний розвиток 

(*без засвоєння термінології); 

• намагається  спостерігати за розвитком музичного твору;  

• називає музичні твори, що звучали у класі (*за 

допомогою вчителя). 

Жанровий 

розвиток. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про жанровий розвиток музики (*без 

засвоєння термінології); 

- намагається визначати жанри музики: опера, балет, 

симфонія (*за допомогою вчителя). 

Музична форма. 

Одночастинна 

форма як 

Учень/учениця: 

• має уявлення про одночастинну музичну форму (*без 

засвоєння термінології); 
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вираження 

одного 

характеру чи 

настрою. 

• намагається визначити форму музичного твору (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається називати музичні твори, що звучали у класі 

та їх авторів (*за допомогою вчителя). 

Дво- і 

тричастинна 

форми як 

вираження двох 

різних станів, 

настроїв, 

характерів, їх 

структура. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про дво- і тричастинну форми (*без 

засвоєння термінології); 

• намагається розрізняти настрій і характер окремих частин 

музичного твору (*за допомогою вчителя); 

• намагається називати музичні твори, що звучали у класі та 

їх авторів (*за допомогою вчителя). 

Варіаційна 

форма як 

вираження 

поступового, 

послідовного 

розвитку, зміни 

одного 

характеру, 

настрою. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про форму варіації, де одна тема набуває 

поступового розвитку, зміни характеру і настрою (*без 

засвоєння термінології); 

• намагається вирізнити головну тему музичного твору (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається порівнювати твори різної форми (*за 

допомогою вчителя). 

Виконавська і 

творча 

діяльність. 

Виконання 

пісень різного 

змісту і 

характеру. 

Учень/учениця: 

• намагається виразно виконувати пісні; 

• намагається передати настрій і характері пісні; 

• намагається виділяти у творах елементи пісенності, 

танцювальності й маршовості; 

• намагається ритмічно і розбірливо відтворювати слова 

пісні; 

• намагається співати емоційно, виразно і злагоджено у 

дитячому ансамблі; 

• намагається дотримуватися правил співу і поведінки в 

процесі вивчення та колективного виконання пісень (*за 

нагадуванням учителя). 

Пластичне    

інтонування і 

виконання 

ритмічно-

танцювальних 

рухів. 

Учень/учениця: 

 намагається передавати пластичними рухами характер 

музичного твору; 

 намагається виконувати ритмічно-танцювальні рухи; 

 намагається називати елементарні музично-ритмічні 

рухи, що вивчались протягом року (*за допомогою 

вчителя); 

 намагається відповідати рухами (енергійними, 

танцювальними, спокійними) на характер музики. 

Створення 

темброво-
Учень/учениця: 

 намагається відтворити простий ритмічний супровід 
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ритмічних 

супроводів до 

пісень і танців. 

плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо; 

 намагається розрізняти тембр голосу жіночий/чоловічий; 

 намагається узгоджувати ритмічний супровід із словами 

пісень; 

 намагається узгоджувати власні ритмічні дії з 

колективом. 

Інсценування 

пісень. 
Учень/учениця: 

 намагається виконувати роль у пісні; 

 намагається передати настрій і характер пісні (*за 

допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Музика мого народу» 

Роль музики в 

житті народу. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про роль музики в житті  народу  (*без 

засвоєння термінології); 

• називає музичні твори, що звучали у класі (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається висловити власне ставлення до змісту 

музичних творів (*за допомогою вчителя). 

Зв'язок музики з 

життям і 

побутом 

людини. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про зв'язок музики з життям народу (*без 

засвоєння термінології); 

• називає музичні твори, що звучали у класі (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається висловити власне ставлення до змісту 

музичних творів (*за допомогою вчителя). 

Джерела і 

традиції 

української 

народної 

музичної 

творчості. 

Учень/учениця: 

• має уявлення про джерела і традиції української 

народної музичної творчості (*без засвоєння термінології); 

• називає  музичні твори, що звучали у класі (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається висловити власне ставлення до змісту 

музичних творів (*за допомогою вчителя). 

Колискова пісня. Учень/учениця: 

• має уявлення про колискові пісні (*без засвоєння 

термінології); 

• називає музичні твори, що звучали у класі (*за 

допомогою вчителя); 

• намагається висловити власне ставлення до музичних 

творів (*за допомогою вчителя). 

Дитячий 

фольклор 

(дражнили, 

лічилки, 

забавлянки). 

Учень/учениця: 

• має уявлення про дитячий фольклор (*без засвоєння 

термінології); 

• називає  музичні твори, що звучали у класі; 

• намагається висловити власне ставлення до музичних 
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творів (*за допомогою вчителя). 

Календарно-

обрядові пісні. 
Учень/учениця: 

• має уявлення про календарно-обрядові пісні (*без 

засвоєння термінології); 

• називає музичні твори, що звучали у класі; 

• намагається висловити власне ставлення до музичних 

творів (*за допомогою вчителя). 

Виконавська і 

творча 

діяльність. 

Виконання 

пісень різного 

змісту і 

характеру. 

Учень/учениця: 

 намагається виразно виконувати пісні; 

 намагається передати настрій і характері пісні; 

 намагається ритмічно і розбірливо відтворити слова пісні; 

 намагається співати емоційно, виразно і злагоджено у 

дитячому ансамблі; 

 намагається дотримуватися правил співу і поведінки в 

процесі вивчення та колективного виконання пісень; 

 намагається оцінити власний спів та спів однокласників 

(*за підтримки вчителя). 

Пластичне 

інтонування і 

виконання 

ритмічно-

танцювальних 

рухів. 

Учень/учениця: 

 намагається передати пластичними рухами характер 

музичного твору; 

 намагається виконувати ритмічно-танцювальні рухи; 

 намагається називати елементарні музично-ритмічні 

рухи, що вивчались протягом року; 

 намагається відповідати рухами (енергійними, 

танцювальними, спокійними) на характер музики. 

Створення 

темброво-

ритмічних 

супроводів до 

пісень і танців. 

Учень/учениця: 

 намагається відтворити простий ритмічний супровід 

плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо; 

 намагається розрізнити тембр голосу жіночий / 

чоловічий; 

 намагається узгоджувати ритмічний супровід із словами 

пісень (*за підтримки вчителя); 

 намагається узгоджувати власні ритмічні дії з колективом 

(*за підтримки вчителя). 

Орієнтовний матеріал для сприймання: 

Українські народні пісні, «Ой, весна-красна» «Верховино, світку ти наш»; 

«Ягідочка» Українські народні танці, «Метелиця»; Е.Гріг, «Навесні»; «Пісня 

Сольвейг»; Г.Майборода, «Гуцульська рапсодія»;  

Р.Щедрін, балет «Горбоконик», «Купання в котлах»; М.Лисенко, опера 

«Зима і весна», хор «А вже весна; Р.Щедрін, балет «Горбоконик», уривки 

«Ніч», «Золоті рибки», «Цар Горох»; І.Беркович, Варіації на тему 

укр.нар.пісні «По дорозі жук, жук»; М.Ризоль, Варіації на тему укр.нар.пісні 

«Ой, на горі жито»; В.Моцарт, «Рондо в турецькому стилі»; Ф.Шопен, 

Прелюдія № 7; Прелюдія № 20.  
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Орієнтовний матеріал для виконання: 

Українські народні пісні, «Коло млину калину»; «Пташок викликаю»; 

«Грицю, Грицю, до роботи»; «Ягідочка»; «Ой на горі жито»; «Щебетала 

пташечка»; «Подоляночка»; «Узяла лисичка скрипку», А.Філіпенко; 

«Подарунок мамі», М.Катричко; «Писанка», Т.Димань. 

Матеріал для музикування та виконання в русі: 

Пісні-ігри, «Котик-мишка»; «Сива шапка», «У вишневому садочку», «Шум», 

В.Верховинець; Хороводи, «Розлилися води»; «Й озеро велике є»; 

«Святковий хоровод», А.Павлюк; українська веснянка «Вийди, вийди, 

Іванку»; українські троїсті музики (на вибір учителя); 

українські народні пісні, «По дорозі жук, жук»; «Король по городу ходить»; 

«Каша»; «Бігла кізка топитися»; «Мости»; «Ой на горі льон», Я.Степовий. 

Учитель може додавати або самостійно добирати інші музичні твори для 

сприймання, виконання та музикування з урахуванням сучасних 

напрацювань тощо. 

Життєва компетентність 

Учень /учениця: 

 має уявлення про музику як мистецтво, яке постійно розвивається; 

o намагається спостерігати за зміною настрою і характеру музики; 

 має уявлення про виконавський розвиток музики (без засвоєння 

термінології); 

o намагається спостерігати за сюжетом музичного твору; 

 має уявлення про колискові пісні; 

  називає музичні твори, що звучали у класі (за допомогою вчителя); 

 намагається виразно виконувати пісні; намагається передати настрій і 

характері пісні; намагається ритмічно та розбірливо відтворити слова пісні; 

 називає музичні твори, що звучали у класі; 

 намагається висловити власне ставлення до музичних творів (за 

допомогою вчителя); 

 має уявлення про джерела й традиції української народної музичної 

творчості. 

 

 

9. ФІЗКУЛЬТУРНА ГАЛУЗЬ 

Фізична культура 

Пояснювальна записка 

Здоров'яформуюча та здоров'язберігаюча функції фізичної культури дітей 

із порушеннями інтелектуального розвитку на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства набувають великого значення у зв'язку з зростанням 

захворюваності, погіршенням фізичного розвитку та фізичної підготованості 

школярів. І важливим завданням навчально-виховного процесу є забезпечення 

формування здоров'язбережувальної компетентності школярів із порушенням 

інтелектуального розвитку, як вагомого аспекту оптимізації їх навчальної і 

практичної діяльності, подальшої соціальної адаптації. 
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Для забезпечення всебічного розвитку дітей молодшого шкільного віку з 

особливими освітніми потребами суттєве значення має здоровий спосіб життя 

та його складники, особливо - оптимальний режим організованої фізкультурної 

рухової активності, який сприяє формуванню здоров'я, підвищенню 

адаптаційного потенціалу учня. У зв'язку з цим набуває актуальності питання 

оптимізації навчання школярів з інтелектуальними порушеннями, що 

відповідає умовам впровадження концепції Нової української школи. 

Основною метою навчального предмету «Фізична культура» є: 

формування умінь і навичок здорового способу життя, гармонізація 

психофізичного розвитку та корекція його порушень, всебічний розвиток 

особистості, забезпечення оптимальної адаптації учнів до фізичних і 

соціальних умов довкілля. 

Мета реалізується вирішенням наступних взаємопов'язаних завдань: 

- зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному психофізичному розвитку 

учнів; 

- розвиток функціональності та компенсаторних можливостей аналізаторів 

і міжаналізаторних зв'язків; 

- попередження та корекція вад психофізичного розвитку, вторинних 

порушень; 

- формування достатнього рівня практичних умінь і навичок; 

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

швидкості), розвиток відчуття темпу та ритму; 

- мовленнєвий розвиток, збагачення та конкретизація активного та 

пасивного словника; 

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

фізичне вдосконалення, як невід'ємні складові загальної культури людини; 

- формування потреби до занять фізичною культурою і спортом, здорового 

способу життя; 

- формування позитивної соціальної поведінки учнів: виховання морально-

вольових якостей, комунікативних навичок, культури спілкування; формування 

адекватної самооцінки тощо. 

Засобами фізичної культури є фізичні вправи (основний засіб), гігієнічні та 

природні чинники: 

- фізичні вправи: гімнастичні, елементарні спортивно-прикладні вправи та 

ігри; 

- гігієнічні чинники: дотримання режиму сну та харчування, гігієни тіла, 

рухової активності та відпочинку тощо; 

- природні чинники: сонячне опромінення в процесі фізичного виховання 

та сонячні ванни як чинник загартування; аерація під час занять та повітряні 

ванни як чинник загартування; загальні та часткові обливання, обтирання, 

купання. 

Специфіка навчального предмету «Фізична культура» початкової ланки 

освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку зумовлена 

особливостями психофізичного розвитку дітей, викликаними враженням 

центральної нервової системи, різними ступенями інтелектуальної 
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недостатності (як легким, так і помірним). Процес навчання ускладнюється 

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

зниження зору, порушення мови та мовлення, наявність психопатоподібних 

станів тощо. Такі поєднання ведуть до ще більш вираженої своєрідності 

психофізичного розвитку учнів. Потрібно відзначити, що контингент 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку неоднорідний за віком, станом здоров'я, 

особливостями психофізичного розвитку, наявністю та якістю дошкільної 

підготовки та здатністю до навчання. У представленій програмі орієнтовні 

досягнення учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 

виділені зірочкою (*). 

Все це зумовлює необхідність здійснення індивідуального та 

диференційованого навчання. Корекційно-розвиткова спрямованість освітнього 

процесу визначається наявністю індивідуальних психофізичних порушень 

учнів. У процесі провадження освітньої діяльності педагог має орієнтуватись на 

стан здоров'я конкретного учня, беручи до уваги висновки медичних оглядів. 

Варто зауважити значення лікарсько-педагогічного спостереження, 

індивідуального контролю та регулювання фізичного та психоемоційного 

навантаження дітей, згідно їх індивідуальним можливостям, що набуває 

особливого значення при роботі з учнями підготовчої і спеціальної медичних 

груп. 

Саме тому необхідним є забезпечення педагогічного контролю в процесі 

фізичного виховання: з метою перевірки правильності та рівня засвоєння знань, 

умінь і навичок учнів; контролю адекватності фізичного навантаження 

індивідуальним можливостям учнів. Потрібно відзначити важливість 

постійного вдосконалення та контролю правильності техніки виконання 

фізичних вправ та не допущення стресового фізичного навантаження на дітей 

під час занять з фізичної культури. 

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. З метою зменшення рівня навантаження та стомлюваності 

учнів; підвищенню рівня сприйняття ними навчального матеріалу, розумової та 

фізичної працездатності; вдосконаленню рухових умінь; розвитку рухових 

якостей та вихованню комунікативних навичок доцільно збільшення часу на 

проведення коригуючих і розвиваючих ігор, що включають елементи 

загальнорозвиваючих, коригуючих і спортивно-прикладних вправ. 

Вагоме місце в змісті програми належить мовленнєвому розвитку 

школярів: збагаченню та конкретизації активного та пасивного словника, 

розвитку комунікативних умінь, що є основою для набуття учнями досвіду 

спілкування та формування позитивних особистісних якостей. У контексті ідеї 

соціалізації дітей з легким, а особливо - з помірним ступенем інтелектуальних 

порушень, особлива роль надається розвитку як вербальної, так і невербальної 
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їх комунікації. Головне при цьому - задіяти всі існуючі можливості для 

спілкування. 

Оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури школярів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку визначає ступінь формування їх 

здоров'язбережувальної компетентності, здійснюється вербально та передбачає 

врахування особистих здобутків дітей протягом чверті / навчального року. При 

оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури потрібно відзначити 

важливість індивідуального та диференційованого підходу, індивідуального 

контролю та регулювання фізичного та психоемоційного навантаження, 

дотримання індивідуальних лікарських протипоказань. 

Учні, віднесені за станом здоров'я до підготовчої групи, виконують 

програму основної, за винятком індивідуально протипоказаних вправ. Учні, 

віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, займаються за 

спеціальною програмою лікувальної фізичної культури та мають два 

додаткових заняття. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійснюється 

за параметрами «зараховано» чи «не зараховано». 

Щодо змістових ліній представленої типової освітньої програми, що 

визначають навчальну діяльність, це - «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна 

діяльність», «Комунікативна діяльність». 

Змістова лінія «Рухова діяльність» визначає належний рівень оволодіння 

учнями знаннями, уміннями і навичками на уроках, фізкультурно-оздоровчих 

заходах у режимі дня та в процесі проведення фізкультурно-масових заходів. 

При цьому особлива увага надається підвищенню мотивації рухової діяльності, 

формуванню навичок рухової діяльності, розвитку фізичних якостей, 

профілактиці та корекції порушень психофізичного розвитку та дозуванню 

фізичних навантажень молодших школярів. 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає формування у 

школярів знань, умінь і навичок, необхідних для участі в рухливих іграх 

різного рівня інтенсивності, естафетах і змаганнях. Особливо важливим є 

виховання у учнів активності; здатності до оцінювання та контролю власних 

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

співпраці з педагогами та іншими учнями. 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» передбачає сприяння 

гармонізації, корекцію комунікативного розвитку, що сприяє подальшій 

соціальній адаптації та інтеграції в українське суспільство школярів. Важливим 

є розвиток здатності до сприймання зверненого мовлення вчителя та 

однокласників, знань і навичок способів взаємодії з оточуючими й окремими 

людьми та подіями в процесі занять; формування навички спілкування з 

іншими учнями та вчителем; навички узгодження своїх дій з діями товаришів і 

вчителя; навички контролю своєї поведінки. 
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Орієнтовний зміст і результати навчання 

З клас 

Орієнтовний зміст 

навчального 

матеріалу 

Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Рухова діяльність» 

Руховий режим дня 

учня 3-го класу. 

Застосування засобів 

фізичного виховання 

(фізичних вправ, 

гігієнічних та 

природних чинників) 

з метою зміцнення 

здоров'я учнів, 

підвищення їх 

працездатності, 

формування 

правильної постави. 

Значення фізичних 

вправ для здоров'я 

дитини. 

*Руховий режим дня 

учня. 

*Ранкова гігієнічна 

гімнастика та її 

значення у режимі 

дня учня. 

Учень/учениця: 

 виявляє інтерес та звичку до занять фізичною 

культурою (за вказівкою вчителя); 

 має уявлення про руховий режим дня учня 3-го класу 

(за допомогою чи при підказці вчителя); 

 дотримується правил підготовки до занять, правил 

поведінки та гігієни на уроках фізичної культури (за 

вказівкою вчителя); 

 має елементарне уявлення про застосування засобів 

фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та 

природних чинників) з метою зміцнення здоров'я учнів, 

підвищення їх працездатності, формування правильної 

постави (за допомогою чи при підказці вчителя);  

 здійснює підготовку до уроку фізичного виховання (за 

допомогоючи при підказці вчителя);  

*має елементарне уявлення про руховий режим дня 

учня 3-го класу; значення фізичних вправ для здоров'я 

дитини; ранкову гігієнічну гімнастику та її значення у 

режимі дня учня (за допомогою вчителя). 

Сприйняття 

зверненого мовлення 

вчителя та 

практичного 

матеріалу. 

• Сприймає звернене мовлення вчителя (за підказкою чи 

за вказівкою вчителя); 

• використовує засвоєний словник в межах знайомого 

мовленнєвого  матеріалу (за підказкою вчителя); 

• відповідає на запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

• сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою 

вчителя); 

• використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу,  застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя). 

Терміни з предмету 

фізична культура. 

• Сприймає терміни з предмету фізична культура (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

* сприймає елементарні  терміни з предмету фізична 

культура (за допомогою вчителя). 
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Дихальні вправи. • Розрізняє основні часові та просторові характеристики 

рухових дій (при підказці вчителя); 

• здійснює діафрагмальне дихання у  спокої (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• виконує динамічні дихальні вправи (наслідуючи 

вчителя); 

• розрізняє основні часові та просторові характеристики 

рухових дій (за допомогою вчителя);  

• виконує динамічні дихальні вправи (за допомогою 

вчителя). 

Вправи на 

розтягування. 

- Називає основні частини тіла, задіяні при виконанні 

фізичної вправи; основні просторові характеристики 

рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- виконує максимальні нахили тулуба до правої та лівої 

стопи (з рухами рук у тому ж напрямку) (наслідуючи чи 

за показом учителя); 

- виконує рухи руками за великою амплітудою з 

предметами (за показом чи наслідуючи вчителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя);  

*виконує махи руками з предметами та без них (за  

допомогою чи наслідуючи учителя). 

Вправи на 

розслаблення. 

- Має уявлення про окремі гімнастичні вправи (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- виконує вібрації та струси руками, ногами у в.п. 

стоячи, сидячи та лежачи (за допомогою чи за показом 

вчителя); 

- виконує посилене стискання пальців рук (і ніг) з 

наступним їх розслабленням і струсами (за допомогою 

чи наслідуючи вчителя);  

*виконує легкий струс однієї ноги при опорі на другу 

(почергово) (за допомогою вчителя). 

Вправи для розвитку 

координаційних 

здібностей. 

- Здійснює вис стоячи, вис присівши; максимальні 

нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у 

тому ж напрямку) (за показом учителя); 

- виконує перекат убік з упору присівши на колінах в 

групуванні та прогнувшись; перекат назад з упору 

присівши; перекат уперед з упору присівши (за 

допомогою чи наслідуючи учителя); 

- виконує напівшпагат з різними положеннями рук, 

шпагат правою та лівою ногою (за допомогою вчителя); 

- виконує стійку на лопатках перекатом назад з упора 

присівши (наслідуючи чи за показом учителя); 
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- виконує присідання та вставання з мішечком з піском 

(300 г) чи з іншим предметом на голові (наслідуючи чи 

за показом учителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

*виконує упор стоячи на колінах; легкий струс однієї 

ноги при опорі на другу (почергово) (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя);  

*виконує ходьбу обмеженою площиною (по «коридору» 

на підлозі);  

*вправи для розвитку гнучкості (наприклад, «Лук», 

«Чоло-коліно») (за допомогою учителя);  

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя). 

Стройові вправи. - Використовує спортивну термінологію (за допомогою 

вчителя); 

- сприймає та виконує команди вчителя (за допомогою 

чи при підказці вчителя); 

- відповідає на короткі запитання за темою уроку (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- знає своє місце в строю (за вказівкою вчителя); 

- виконує ходьбу по діагоналі, за орієнтирами, 

протиходом, розмикання та змикання приставним 

кроком (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- виконує повороти на місці праворуч, ліворуч 

(стрибком та переходом), повороти за орієнтирами (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- дотримується послідовності виконання вправ (за 

допомогою чи за показом учителя); 

- вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

*здійснює рівняння в шерензі та колоні (за допомогою 

вчителя);  

*знає своє місце в строю (за допомогою чи за вказівкою 

вчителя);  

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій (за 

допомогою вчителя);  

* сприймає та виконує команди вчителя (за допомогою 

вчителя). 

Ритмопластичні 

вправи. 

- Сприймає використане наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, 

картки, таблички, тощо) (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

- розрізняє основні динамічні та просторові ознаки 

рухових дій; основні якісні ознаки використаних на 
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уроці предметів (за допомогою чи при підказці вчителя); 

- називає задіяні при виконанні вправ   основні частини 

тіла та предмети (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

- виконує приставний крок та крок галопу з різними 

положеннями рук, перемінний крок, танцювальний крок 

на кінчиках пальців (за допомогою чи за показом 

учителя); 

- виконує рухи руками за великою амплітудою з 

предметами (різнокольоровими гімнастичними 

стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, 

м'ячами тощо) та без них під музично-ритмічний 

супровід (з використанням  п'єс з яскраво вираженим 

ритмічним малюнком і темпом) (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

- співпрацює в парі, в групі (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

- емоційно реагує на виконання ритмопластичних вправ 

(під контролем учителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за 

допомогою чи при підказці вчителя);  

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, 

таблички тощо) (за допомогою вчителя);  

*розрізняє основні динамічні та просторові ознаки 

рухових дій; основні якісні ознаки використаних на 

уроці предметів (за допомогою вчителя); 

*виконує ходьбу з зупинками в кінці музично-ритмічної 

фрази (за допомогою чи наслідуючи вчителя);  

*виконує махи руками з предметами (різнокольоровими 

іграшками, м'ячами, гімнастичними стрічками тощо) та 

без них під музично-ритмічний супровід з яскраво 

вираженим ритмічним малюнком (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя). 

Вправи з 

використанням 

гімнастичних 

предметів і приладів. 

- Має уявлення про тілобудову людини (при підказці 

вчителя); 

- вміє проводити елементарний аналіз своїх дій та дій 

інших учнів (за допомогою вчителя); 

- використовує спортивну термінологію (за допомогою 

вчителя); 

- сприймає та повторює за вчителем слова-ознаки 

конкретного предмета чи дії (за вказівкою вчителя); 

- виконує присідання та вставання з мішечком з піском 

(300 г) чи з іншим предметом на голові (за допомогою 

чи наслідуючи вчителя); 
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- здійснює зміну  положення та виконання елементів 

гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з 

предметами (різнокольоровими гімнастичними 

стрічками, іграшками, м'ячами тощо) (за допомогою чи 

за показом учителя); 

- виконує ходьбу гімнастичною лавою з мішечком з 

піском (предметом) на голові; кидання вгору та ловля 

малого м'яча однією рукою; котіння та кидання м'яча 

між ногами (потягнувшись  попередньо вгору); ходьбу 

гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках 

(за показом чи наслідуючи вчителя); 

- виконує  елементи баскетболу, волейболу, футболу (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя);  

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою вчителя).  

*виконує котіння та кидання м'яча між ногами; вставання 

в обруч на коліна, підняття обруча вгору (за допомогою 

чи наслідуючи вчителя). 

Кистьова та 

пальчикова 

гімнастика. 

- Розрізняє основні частини тіла, задіяні  при  проведенні 

виконанні вправи (при підказці вчителя); 

- називає пальці кисті (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за 

показом чи при підказці вчителя); 

- виконує відведення та приведення пальців на двох 

руках одночасно (з зоровим контролем та без нього) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- виконує мудру «Зуб дракона» (за допомогою вчителя);  

- розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

конкретної рухової дії (за допомогою вчителя);  

- виконує відведення та приведення пальців однієї руки 

(правої, лівої) (за допомогою чи наслідуючи учителя);  

*вміє узгоджувати дихання з виконанням фізичної 

вправи (за допомогою вчителя). 

Імітаційні вправи - Розрізняє пози тварин та зображення, 

продемонстровані за допомогою наочних посібників 

(кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) 

(за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- називає зображення знайомих тварин і предметів, 

продемонстровані за допомогою наочних посібників; 

основні їх якісні характеристики; просторові 

характеристики переміщення (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

- має уявлення про позитивні та негативні емоції (при 

підказці вчителя); 
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- розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

фізичної вправи (при підказці вчителя); 

- використовує здобуті рухові навички (ходьба, 

стрибки, повзання тощо) для імітації окремих тварин, 

предметів, особливостей діяльності людини: імітацію 

рухів курки (курчати/півня), чаплі, лиса; рухів вітряка; 

гри на піаніно; повітряної кульки (за допомогою чи за 

показом учителя); 

- виявляє адекватну емоційну реакцію при проведенні 

імітаційних вправ (під контролем учителя); 

- сприймає використане наочне приладдя (кіно-, 

відеозапис, світлосигналі зацію, плакати, таблички 

фотографії, тощо) (за допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про позитивні та негативні 

емоції (за допомогою вчителя);  

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

фізичної вправи (за допомогою вчителя);  

*здійснює імітацію рухів пса (за допомогою учителя). 

Спортивно-прикладні 

вправи. 

- Має уявлення про значення легкоатлетичних вправ 

для здоров'я людини; про відновлення після виконання 

вправи (за допомогою чи за підказкою учителя); 

- дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки під час занять легкою атлетикою (за допомогою 

чи за підказкою учителя); 

- розрізняє та називає основні просторові 

характеристики рухових дій та задіяні в них основні 

частини тіла (за допомогою чи за підказкою учителя); 

- виконує ходьбу: по діагоналі, за орієнтирами, 

протиходом; приставним кроком (з різними 

положеннями рук), по гімнастичній лаві з предметом 

(предметами) в руках; по гімнастичній лаві з мішечком з 

піском (предметом) на голові; по рейці гімнастичної 

лави; підлогою за мітками (наслідуючи чи за показом 

учителя); 

- виконує біг: на короткі дистанції з різних в.п.; на 

швидкість (10, 30 м); на місці з високим підніманням 

стегна; широким кроком через покладені предмети; зі 

зміною напряму за командою (сигналом) вчителя; в 

«коридорчику» (40-50 см); повільний на дистанцію 300 

м (наслідуючи чи за показом учителя); 

- виконує елементи баскетболу, волейболу, футболу 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

- здійснює стрибки: у довжину з місця поштовхом обох 

ніг на дальність; у довжину з місця поштовхом обох ніг 

на точність; у довжину з розбігу через перешкоду (h=40 
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см); з навівприсіду; на двох ногах з поворотами 

праворуч \ ліворуч; у висоту з прямого розбігу; у 

глибину (h=70 см) із м'яким приземленням; через 

коротку скакалку на місці на одній нозі з переміщенням 

вперед (за допомогою чи за показом учителя); 

- виконує метання: м'яча через мотузку, підвішену на 

h=2-3 м; кидання та ловля малого м'яча однією рукою; 

м'яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на 

дальність; метання мішечків з піском (m=300 г) правою 

та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого 

м'яча в стінку (на дальність відскоку). Елементи 

баскетболу (ведення м'яча (сидячи на лаві, стоячи), 

ловля м'яча однією рукою); елементи волейболу (нижня 

пряма подача) (наслідуючи чи за показом учителя); 

- виконує лазіння: перелізання через перешкоду з 

опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне 

лазіння на гімнастичній стінці праворуч/ ліворуч (ноги 

на 1-3-ій рейці); 

- виконує повзання: по гімнастичному мату 

(праворуч/ліворуч); по гімнастичній лаві різнойменним 

способом/ однойменним способом; по гімнастичному 

мату з підповзанням під перешкодами (п=40 - 45 см.) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- вміє узгоджувати свої дії з діями іншого учня, групи 

(за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

*має елементарне уявлення про правильну поставу; про 

старт і фініш (за допомогою вчителя);  

*виконує ходьбу: в напівприсиді; з високим підніманням 

стегна; обмеженою площиною (за допомогою чи 

наслідуючи учителя); 

*виконує біг: навздогін (за допомогою 

чи за показом учителя); 

* виконує стрибки: багатоскоки; в довжину з місця (за 

допомогою вчителя); 

*виконує метання: підкидання та ловля великого м'яча 

(обома руками) (за допомогою чи наслідуючи учителя); 

*виконує лазіння: перелізання через перешкоду з 

опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне 

лазіння на гімнастичній стінці праворуч/ліворуч (ноги на 

1-3-ій рейці) (за допомогою чи наслідуючи вчителя);  

*здійснює повзання: по гімнастичному мату, оминаючи 

перешкоди (за допомогою чи наслідуючи вчителя);  

*вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за 
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допомогою чи наслідуючи вчителя). 

Рухливі ігри. - Має уявлення про правила та зміст розучених ігор; про 

позитивні та негативні емоції (за допомогою чи за 

вказівкою вчителя); 

- дотримується правил поведінки та безпеки при 

проведенні ігор (під контролем учителя); 

- називає основні частини тіла та предмети,  задіяні  при 

проведенні рухливої гри (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

- виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння   та повзання в 

ігрових ситуаціях (за показом учителя); 

- вміє грати в 6-7 рухливих ігор (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

- дотримується послідовності виконання рухових дій 

(за допомогою чи за показом учителя); 

- вміє узгоджувати фази дихання з виконанням рухів (за 

показом чи за підказкою вчителя); 

- адекватно емоційно реагує на ігрові ситуації (під 

контролем учителя); 

- адекватно спілкується (запитує, просить тощо) з 

іншими дітьми під час проведення гри (за допомогою чи 

при підказці вчителя); 

- вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

*має елементарне уявлення про правила та зміст 

розучених ігор (за допомогою вчителя); 

* розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

гри (за допомогою вчителя); 

* дотримується правил поведінки та безпеки при 

проведенні ігор (під контролем учителя); 

*має елементарне уявлення про позитивні та негативні 

емоції (за допомогою вчителя); 

*вміє грати в 3-4 рухливі гри (за допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою чи при підказці вчителя). 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» 

Рухливі ігри, 

естафети, змагання. 

Українські народні 

ігри. 

Учень/учениця 

• Має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор; правила безпеки при 

виконанні рухових дій; зміст розучених ігор (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

• бере участь у рухливих іграх, естафетах і змаганнях 

різного рівня тренувального навантаження (відповідно 

до індивідуальних психофізичних можливостей) (за 

допомогою чи під контролем учителя); 
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• бере участь у різних змаганнях, 

фестивалях народних розваг і ігор, фізкультурних 

святах, Днях здоров'я та фізичної культури тощо 

• дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

• вміє узгоджувати свої дії з діями інших гравців (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

• емоційно реагує на процес і результат рухливої гри 

(під контролем учителя); 

*має уявлення про хід гри, її початок і закінчення; 

правила та зміст розучених ігор (за допомогою вчителя); 

*'має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор і змагань; правила безпеки при 

виконанні рухових дій (за допомогою вчителя); 

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

гри (за допомогою вчителя);  

*бере участь у фестивалі народних розваг і ігор, 

фізкультурних святах, Днях здоров'я та фізичної 

культури тощо (за допомогою вчителя); *старається 

узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою 

вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Комунікативна діяльність» 

Уроки фізичної 

культури, 

фізкультурно-

оздоровчі заходи в 

режимі дня, 

фізкультурно-масові 

заходи. 

Учень/учениця: 

- Сприймає звернене мовлення вчителя та однокласників 

(за підказкою чи за вказівкою вчителя); 

- має уявлення про способи взаємодії з оточуючими й 

окремими людьми та подіями (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- спілкується (питає, відповідає, передає потрібні 

предмети тощо) з іншими учнями та вчителем в процесі 

підготовки до уроку чи рухової дії (відповідно до 

індивідуальних психофізичних можливостей); 

• використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи його в процесі 

уроку (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- намагається узгоджувати свої дії з діями товаришів і 

вчителя (з допомогою чи під контролем учителя); 

- використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);  

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

- дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки на заняттях (за допомогою вчителя). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- виявляє інтерес до занять фізичною культурою (за підказкою чи за 

вказівкою вчителя); 

- має уявлення про окремі фізичні вправи, розучені на уроці (за підказкою 

вчителя); 

- має уявлення про правильну поставу та їїзначення для здоров'я людини; 

загартування та попередження переохолодження (за підказкою вчителя); 

-маєуявлення про ранкову гімнастику, її значення для здоров'я людини (за 

вказівкою чи під контролем учителя); 

-має уявлення про основні просторові та часові характеристики 

переміщення; тілобудову (основні частини тіла людини); про основні емоції та 

почуття; дружбу та взаємодопомогу (за підказкою вчителя); 

- дотримується вимог до спортивної форми та взуття (за вказівкою чи під 

контролем учителя); 

- сприймає звернене мовлення вчителя, зосереджуючи увагу на органах 

артикуляції та жестах учителя (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- сприймає текст (слова, фрази) на табличках тощо; читає таблички (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- відповідає на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- розуміє зміст сприйнятого знайомого мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- використовує основну спортивну термінологію (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- називає основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні 

просторові, часові та динамічні характеристики виконаної рухової дії (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

-здатен спілкуватись (запитувати, відповідати, просити тощо) з іншими 

учнями та вчителем в процесі уроку (відповідно до індивідуальних 

психофізичних можливостей); 

- здатен розрізняти зображення окремих емоційних станів (за допомогою 

чи при підказці вчителя); 

- здатен розрізняти використані предмети за розміром, формою, кольором 

(за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- вміє узгоджувати фази дихання з виконанням вправи (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

- виконує елементи фізичних вправ і окремі фізичні вправи (за допомогою 

чи за показом учителя); 

- здатен виконувати прості поєднання фізичних вправ (за допомогою чи за 

показом учителя); 

- здатен дотримуватись послідовності виконання вправ (за допомогою чи 
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під контролем учителя); 

- здатен проводити елементарний аналіз своїх дій та дій інших учнів (за 

допомогою вчителя); 

- вміє використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання 

тощо) для заданої імітації (за допомогою чи під контролем учителя); 

- здатен використовувати приклад, підказку тощо як допомогу при 

виконанні завдання вчителя (за допомогою чи під контролем учителя); 

- здатен прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за 

допомогою вчителя). 

* здійснює підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою учителя);  

*дотримується основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці 

фізичної культури (за допомогою вчителя); 

*здатен орієнтуватись в спортивному залі, в роздягальні та на 

спортивному майданчику (за допомогою учителя); 

*здатен розрізняти предмети, використані на уроці фізкультури (за 

допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про загартування та попередження 

переохолодження; про руховий режим дня учня, значення ранкової гігієнічної 

гімнастики (за допомогою вчителя); 

*має елементарне уявлення про окремі гімнастичні та спортивно-прикладні 

вправи; старт і фініш (за допомогою вчителя); 

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

вправи; про основні часові та просторові характеристики виконаної рухової дії; 

про тілобудову людини (за допомогою вчителя); 

*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя); 

*сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, 

світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою 

вчителя); 

*виконує команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя); 

*здатен використовувати засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи в процесі уроку доступну форму (усне, 

жестове) мовлення (за допомогою вчителя); 

*здатен виконувати фізичні вправи, задані вчителем (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*здатен узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя); 

* здатен використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, 

повзання тощо) в практичній діяльності (за допомогою учителя); 

*здатен узгоджувати дихання з виконанням фізичної вправи (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя). 
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4 клас 

Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані компетентності 

Змістова лінія «Рухова діяльність» 

Руховий режим дня 

учня4-го класу. 

Правильна постава, її 

значення для здоров'я 

людини. 

Загальні відомості про 

профілактику порушень 

постави.  

*Здоров'я. Необхідність 

піклування про власне 

здоров'я. 

Учень/учениця: 

- має уявлення про руховий режим дня учня 4-го 

класу; правильну поставу, її значення для здоров'я 

людини; профілактику порушень постави (при підказці 

вчителя); 

- виявляє інтерес до занять фізичною культурою (під 

контролем учителя); 

- здійснює підготовку до уроку фізичного виховання 

(під контролем учителя); 

- дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни 

при проведенні уроків фізичної культури (при підказці 

чи за нагадуванням учителя); 

- орієнтується в спортивному залі (під контролем 

учителя); 

*має елементарне уявлення про здоров'я, необхідність 

піклування про власне здоров'я (за допомогою 

вчителя); 

*дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни 

при проведенні уроків фізичної культури (за 

допомогою вчителя); 

* здійснює підготовку до уроку фізичного виховання 

(за допомогою чи за вказівкою вчителя). 

Сприйняття зверненого 

мовлення вчителя та 

практичного матеріалу. 

- Сприймає звернене мовлення вчителя (за вказівкою 

вчителя); 

- використовує засвоєний словник у межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за підказкою чи за вказівкою 

вчителя); 

- відповідає на запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи за підказкою 

вчителя); 

*сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою 

вчителя); 

*використовує засвоєний словник у межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну 

форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою 

вчителя). 

Терміни з предмету 

фізична культура. 

- Сприймає надану вчителем інформацію і терміни з 

предмету фізична культура (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

*сприймає надану вчителем інформацію і елементарні 
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терміни з предмету фізична культура (за допомогою 

вчителя). 

Гімнастичні вправи. 

Дихальні вправи. 

- Розрізняє основні часові та просторові 

характеристики рухових дій (під контролем чи при 

підказці вчителя); 

- виконує динамічні дихальні вправи (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

- здійснює повне дихання у спокої (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

*розрізняє основні часові та просторові характеристики 

рухових дій (за допомогою вчителя); 

*виконує послідовне посилення екскурсії грудної 

клітки чи діафрагми; динамічні дихальні вправи (за 

допомогою чи наслідуючи учителя); 

*виконує динамічні дихальні вправи (за допомогою 

вчителя). 

Вправи на розтягування. - Називає основні частини тіла, задіяні при виконанні 

вправи (при підказці вчителя); 

- виконує махи ногами (вперед, назад, вбік) у в.п. 

сидячи, лежачи, стоячи біля опори; прогинання тулуба 

з в.п. лежачи на животі (наслідуючи чи за показом 

вчителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ 

(наслідуючи чи за нагадуванням учителя); 

*виконує повороти тулуба праворуч і ліворуч з нахилом 

у той же бік (за допомогою чи наслідуючи учителя); 

*виконує випад вперед, назад, праворуч, ліворуч (за 

допомогою учителя). 

Елементарні акробатичні 

вправи. 

- Сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою 

чи при підказці вчителя); 

- відповідає на поставлені вчителем короткі запитання 

в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- виконує перекид уперед з упору присівши (за 

допомогою чи за показом вчителя); 

- виконує виси: лежачи, стоячи позаду, присівши 

позаду, на прямих руках (за допомогою чи за показом 

вчителя); 

- виконує високу рівновагу, рівновагу (на прямій нозі, 

руки в сторони) (за допомогою чи під контролем 

учителя); 

* виконує групування лежачи на спині (за допомогою 

вчителя). 
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Вправи на розслаблення. - Має уявлення про окремі гімнастичні вправи (при 

підказці вчителя); 

- називає основні частини тіла, задіяні при виконанні 

вправи; основні просторово-часові та якісні ознаки 

рухової дії (за допомогою чи при підказці вчителя); 

- виконує вправу «Поза візника» (за допомогою чи за 

показом учителя); 

- дотримується послідовності виконання вправ (при 

підказці чи за нагадуванням учителя); 

*виконує перетягування та гойдання в парах (у в.п. 

сидячи) (за допомогою вчителя); 

*виконує посилене стискання пальців рук з наступним 

їх розслабленням і струсами (за допомогою вчителя). 

Вправи для розвитку 

координаційних 

здібностей. 

- Називає основні просторові, часові та якісні ознаки 

рухових дій та використаних предметів (за допомогою 

чи при підказці вчителя); 

- виконує виси: лежачи, стоячи позаду, присівши 

позаду, на прямих руках (за допомогою чи за показом 

вчителя); 

- здійснює махи ногами (вперед, назад, вбік) у в.п. 

сидячи, лежачи, стоячи біля опори (за допомогою чи за 

показом вчителя); 

- виконує підтягування у висі лежачи; перекид уперед з 

упору присівши (за допомогою чи за показом учителя); 

- виконує дзеркальне повторення нескладних рухів за 

вчителем (за допомогою чи при підказці вчителя); 

- виконує високу рівновагу, рівновага (на прямій нозі, 

руки в сторони) (за допомогою чи під контролем 

учителя); 

- дотримується послідовності виконання вправ (при 

підказці чи за нагадуванням учителя); 

*виконує повороти тулуба праворуч і ліворуч з нахилом 

у той же бік; групування лежачи на спині; захват і 

підкидання стопами предметів (наприклад, кеглі, м'яча, 

кубика) у в.п. - сидячи, ноги витягнуті на підлозі (за 

допомогою вчителя); 

* дотримується послідовності виконання вправ (за 

допомогою вчителя). 

Стройові вправи. - Відповідає на запитання за темою уроку (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- використовує спортивну термінологію (за допомогою 

чи за підказкою вчителя); 

- називає основні просторові, часові та динамічні 

ознаки рухової дії (за підказкою вчителя); 

- виконує команди вчителя: «На прапор - рівняйсь!», 
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«Правою \ лівою, вільно!», «Стрибком праворуч \ 

ліворуч!», «Прямо!», «Відставити!» (під контролем чи 

за підказкою вчителя); 

- знає своє місце в строю (при підказці вчителя); 

- здійснює ходьбу з поворотом за орієнтирами, ходьбу 

«змійкою» (наслідуючи чи за показом учителя); 

- виконує перешикування з колони (шеренги) по 

одному в колону (шеренгу) по два і навпаки (за 

розподілом) (за показом чи наслідуючи вчителя); 

- вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за 

нагадуванням учителя); 

*сприймає та виконує команди вчителя: «На місці, 

кроком руш!» (за допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну 

форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою 

вчителя); 

*відповідає на короткі запитання вчителя за темою 

уроку (за допомогою вчителя); 

*виконує приставний крок (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

* старається узгоджувати свої дії з діями інших учнів 

(за допомогою вчителя). 

Ритмопластичні вправи. - 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 крок з притопом, танцювальні рухи в парах 

(чи в групі); зміну положення та виконання елементів 

загальнорозвиваючих та спортивно-прикладних вправ з 

предметами (різнокольоровими гімнастичними 

стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, 

м'ячами тощо) та без них під музично-ритмічний 

супровід (наслідуючи чи за показом учителя); 

- дотримується ритму і темпу рухів відповідно 

музично-ритмічному супроводу (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

- емоційно реагує на танцювальні ситуації (під 

контролем учителя); 

- вміє порівнювати рухи інших учнів (за допомогою 

вчителя); 

- вміє узгоджувати свої дії в парі, в групі (за 
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допомогою чи під контролем учителя); 

* сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою 

чи за підказкою вчителя); 

*розрізняє основні динамічні та просторові ознаки 

рухових дій; основні якісні ознаки використаних на 

уроці предметів (за допомогою вчителя); 

*виконує приставний крок (вперед, вбік, назад) (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

* старається дотримуватись ритму і темпу рухів 

відповідно музично-ритмічному супроводу (за 

допомогою вчителя). 

Вправи з використанням 

гімнастичних предметів і 

приладів. 

- Називає використані предмети та їх основні ознаки 

(за допомогою чи при підказці вчителя); 

- сприймає таблички, піктограми (при підказці 

вчителя); 

- адекватно реагує на зауваження та рекомендації 

вчителя (під контролем учителя); 

- виконує вправи з гімнастичною палицею (за 

допомогою чи за показом вчителя); 

- здійснює перекочування набивного м'яча (1 кг) в 

парах; передавання набивного м'яча зліва направо \ 

справа наліво, стоячи в колі; виконання вправ з 

гімнастичною палицею; махи ногами через обруч; 

перекочування малого м'яча за орієнтирами 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

- виконує елементи баскетболу, волейболу, футболу (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- спілкується (питає, відповідає тощо) з іншими 

учнями та вчителем у процесі виконання вправ (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

*адекватно реагує на зауваження та рекомендації 

вчителя (за допомогою та під контролем учителя); 

*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 котіння, передачу та перекидання м'яча в 

парах; котіння та кидання м'яча між ногами 

(потягнувшись попередньо вгору) (за допомогою 

вчителя). 
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Кистьова та пальчикова 

гімнастика. 

- Відповідає на запитання за темою уроку (при підказці 

вчителя); 

- виконує почергове постукування пальцями обох рук 

(послідовно обома руками), «щиглі» (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

- виконує мудри «Життя»; «Шапка Шак'я-Муні» (за 

допомогою вчителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (при 

підказці чи за нагадуванням учителя). 

*виконує сильне стискання в кулаки розведених пальців 

витягнутих вперед рук, затримку в цьому положенні на 

2-3 секунди з наступним розслабленням і 

струшуванням (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

* виконує вправу «щиглі» (за допомогою чи наслідуючи 

вчителя). 

Імітаційні вправи. - Сприймає використане наочне приладдя (кіно -, 

відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) 

- (за вказівкою вчителя); 

- називає суттєві ознаки зображених тварин і 

предметів, просторові характеристики рухових дій (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- використовує здобуті рухові навички (ходьбу, 

стрибки, повзання тощо) для імітації ворони, чаплі; 

рухів лижника, дроворуба (за допомогою чи 

наслідуючи 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 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 курки (півня), польоту птахів 

(за допомогою учителя). 

Спортивно-прикладні 

вправи. 

- Має елементарне поняття про травматизм і способи 

його запобігання (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 

- має уявлення про значення легкоатлетичних вправ 

для попередження порушень постави; здоров'я та 

здоровий спосіб життя (за допомогою чи при підказці 

вчителя); 
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- називає основні динамічні та просторово-часові 

ознаки рухових дій, основні ознаки задіяних при 

виконанні вправ частин тіла та предметів (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- використовує основну спортивну термінологію (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- виконує ходьбу: з поворотом за орієнтирами, 

«змійкою»; кроком з притопом (наслідуючи чи за 

показом учителя); 

- здійснює ходьбу: з поворотом за орієнтирами, 

«змійкою»; кроком з притопом; спиною вперед по 

прямій лінії (маленькими кроками); по похилій 

площині (встановленій під кутом до 30°) без опори 

(наслідуючи чи за показом учителя); 

- здійснює різні види бігу з дотриманням правильної 

постави: зі зміною напряму за сигналом; обминаючи 

перешкоди; з високим підніманням стегна; слабо 

пересіченою місцевістю; з прискоренням; «човниковий 

біг» 4 х 10 м (наслідуючи чи за показом учителя); 

- виконує стрибки: у довжину з місця поштовхом обох 

ніг на точність; у довжину з розбігу через перешкоду 

(h=40 см); з обертанням скакалки вперед; з повного 

присіду (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- виконує елементи баскетболу та волейболу (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- виконує метання: малого м'яча на дальність з розбігу; 

на дальність по «коридору» 10м.; малого м'яча з місця в 

ціль (наприклад, щит d 1x1 м), розташовану на h =3 м, з 

поступовим збільшенням відстані до 10 м (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 - вгору); вис на гімнастичному канаті (за 

допомогою вчителя); 

- виконує повзання: по гімнастичному мату з 

переповзання через перешкоди; по-пластунському (за 

допомогою чи наслідуючи вчителя); 

- адекватно спілкується з іншими учнями та вчителем 

у процесі виконання вправ (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

- вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за 

підказкою чи за нагадуванням учителя); 

* виконує ходьбу: приставним кроком (вперед, вбік, 

назад); обминаючи перешкоди (за допомогою чи 
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наслідуючи вчителя); 

*виконує біг з подоланням опору; «човниковий біг» 4 х 

9 м (за допомогою чи наслідуючи вчителя); 

* виконує стрибки: в довжину з розбігу; через коротку 

скакалку на двох ногах на місці (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

* виконує метання: метання малого м'яча однією рукою 

(чергуючи руки) вільним способом у горизонтальну 

ціль (за допомогою вчителя); 

*виконує повзання по гімнастичній лаві довільне (за 

допомогою вчителя); 

*виконує лазіння: пролізання через гімнастичний обруч 

(обручі) (за допомогою вчителя). 

Рухливі ігри. - Має елементарне поняття про правила та зміст 

розучених ігор (за нагадуванням учителя); 

- має уявлення про народні обряди, традиції, українські 

народні ігри (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- виконує правила поведінки при проведенні ігор (за 

нагадуванням учителя); 

- дотримується техніки безпеки при проведенні 

рухливих ігор (за підказкою чи за нагадуванням 

учителя); 

- відповідає на поставлені запитання в межах 

знайомого мовленнєвого матеріалу (за підказкою 

вчителя); 

- виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в 

ігрових ситуаціях (за показом учителя); 

- емоційно реагує на ігрові ситуації; 

- вміє грати у 8 рухливих ігор (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

- 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); 

*має елементарне уявлення про взаємини школярів; 

дружбу та взаємодопомогу (за допомогою чи при 

підказці вчителя); 

* дотримується техніки безпеки при проведенні ігор 

(за допомогою вчителя); 

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну 

форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою 

вчителя); 
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*відповідає (усно, жестово) на короткі запитання 

вчителя за темою уроку (за допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з виконанням фізичних 

вправ (за допомогою вчителя); 

*вміє грати в 4 рухливі гри (за допомогою вчителя). 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» 

Рухливі ігри, естафети, 

змагання. Українські 

народні ігри. 

Учень/ученицях 

- має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор; правила безпеки при 

виконанні рухових дій; зміст розучених ігор (за 

вказівкою чи за підказкою вчителя); 

- дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки (за вказівкою чи за підказкою вчителя); 

- прикладає зусилля для покращення результату своїх 

дій (за допомогою вчителя); 

- вміє узгоджувати свої дії з діями інших гравців (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- бере участь у рухливих іграх, естафетах і змаганнях 

різного рівня тренувального навантаження (відповідно 

до індивідуальних психофізичних можливостей) (за 

допомогою чи під контролем учителя); 

- бере участь у різних змаганнях, фестивалях народних 

розваг і ігор, фізкультурних святах, Днях здоров'я та 

фізичної культури тощо (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

- вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

вказівкою чи наслідуючи вчителя); 

- емоційно реагує на процес і результат рухливої гри 

(під контролем учителя); 

*має уявлення про хід гри, її початок і закінчення; 

правила та зміст розучених ігор (за допомогою 

вчителя); 

*має уявлення про правила поведінки та гігієни при 

проведенні рухливих ігор і змагань; правила безпеки 

при виконанні рухових дій (за допомогою вчителя); 

*розрізняє основні частини тіла, задіяні при проведенні 

гри (за допомогою вчителя); 

*бере участь у фестивалі народних розваг і ігор, 

фізкультурних святах, Днях здоров'я та фізичної 

культури тощо (за допомогою вчителя); 

*вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за 

допомогою вчителя); 

* старається узгоджувати свої дії з діями інших учнів 

(за допомогою вчителя). 
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Змістова лінія «Комунікативна діяльність 

Уроки фізичної 

культури, фізкультурно-

оздоровчі заходи в 

режимі дня, 

фізкультурно-масові 

заходи. 

Учень/учениця: 

- сприймає звернене мовлення вчителя та 

однокласників (за підказкою чи за вказівкою вчителя); 

- має уявлення про способи взаємодії з оточуючими й 

окремими людьми та подіями (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- спілкується (питає, відповідає, передає потрібні 

предмети тощо) з іншими учнями та вчителем в процесі 

підготовки до уроку чи рухової дії (відповідно до 

індивідуальних психофізичних можливостей) (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- використовує засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи його в процесі 

уроку (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- здійснює аналіз своїх дій та дій інших учнів (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- здійснює взаємодію з іншими учнями під час 

виконання завдань учителя (за допомогою чи під 

контролем учителя); 

*використовує засвоєний словник у межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну 

форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою 

вчителя); 

*старається здійснювати взаємодію з іншими учнями 

під час виконання завдань учителя (за допомогою 

вчителя); 

*дотримується правил поведінки, гігієни та техніки 

безпеки на заняттях (за допомогою вчителя). 

Життєва компетентність 

Учень/учениця: 

- виявляє інтерес до занять фізичною культурою (за вказівкою вчителя); 

- має уявлення про окремі фізичні вправи, розучені на уроці (за вказівкою чи 

за підказкою вчителя); 

- має уявлення про правильну поставу та її значення для здоров'я людини; 

загартування та попередження переохолодження (за підказкою вчителя); 

- має уявлення про ранкову гімнастику, її значення для здоров'я людини (за 

вказівкою чи під контролем учителя); 

- має уявлення про основні просторові та часові характеристики 

переміщення; тілобудову (основні частини тіла людини); про основні емоції та 

почуття; дружбу та взаємодопомогу (за підказкою вчителя); 

- дотримується вимог до спортивної форми та взуття (за вказівкою чи під 

контролем учителя); 

- сприймає звернене мовлення вчителя, зосереджуючи увагу на органах 

артикуляції та жестах учителя (за допомогою чи за вказівкою вчителя); 
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- сприймає текст (слова, фрази) на табличках тощо; читає таблички (за 

допомогою чи при підказці вчителя); 

- відповідає на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- розуміє зміст сприйнятого знайомого мовленнєвого матеріалу (за 

допомогою чи за вказівкою вчителя); 

- використовує основну спортивну термінологію (за допомогою чи за 

підказкою вчителя); 

- називає основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні 

просторові, часові та динамічні характеристики виконаної рухової дії (за 

допомогою чи за підказкою вчителя); 

- здатний спілкуватись (запитувати, відповідати, просити тощо) з іншими 

учнями та вчителем в процесі уроку (відповідно до індивідуальних 

психофізичних можливостей); 

- здатний розрізняти зображення окремих емоційних станів (за допомогою 

чи при підказці вчителя); 

- здатний розрізняти використані предмети за розміром, формою, кольором 

(за допомогою чи за підказкою вчителя); 

- вміє узгоджувати фази дихання з виконанням вправи (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя); 

- виконує елементи фізичних вправ і окремі фізичні вправи (за допомогою чи 

за показом учителя); 

- здатний виконувати прості поєднання фізичних вправ (за допомогою чи за 

показом учителя); 

- здатний дотримуватись послідовності виконання вправ (за допомогою чи 

під контролем учителя); 

- здатний проводити елементарний аналіз своїх дій та дій інших учнів (за 

вправи, задані вчителем (за допомогою чи наслідуючи вчителя); допомогою 

вчителя); 

- вміє використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання 

тощо) для заданої імітації (за допомогою чи під контролем учителя); 

- здатний використовувати приклад, підказку тощо як допомогу при 

виконанні завдання вчителя (за допомогою чи під контролем учителя); 

- здатний прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за 

допомогою вчителя); 

- здійснює підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою учителя); 

- здатний орієнтуватись в спортивному залі, в роздягальні та на 

спортивному майданчику (за допомогою учителя); 

- здатний розрізняти предмети, використані на уроці фізкультури (за 

допомогою вчителя); 

- *вміє орієнтуватись в спортивному залі, в роздягальні та на спортивному 

майданчику (за допомогою учителя); 

- *дотримується основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці 

фізичної культури (за допомогою вчителя); 

- 4
має елементарне уявлення про загартування та попередження 
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переохолодження; про руховий режим дня учня, значення ранкової гігієнічної 

гімнастики (за допомогою вчителя); 

- *має елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при 

виконанні вправи; про основні часові та просторові характеристики виконаної 

рухової дії; про тілобудову людини (за допомогою вчителя); 

- *має елементарне уявлення про окремі гімнастичні та спортивно-

прикладні вправи; старт і фініш (за допомогою вчителя); 

- *має елементарне уявлення про взаємини школярів; дружбу та 

взаємодопомогу (за допомогою чи при підказці вчителя); 

- *має елементарне уявлення про правильну поставу, її значення для 

здоров'я людини; профілактику порушень постави (за допомогою вчителя); 

- *сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя); 

- *сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, 

світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою 

вчителя); 

- *виконує команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя); 

- здатний використовувати засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи в процесі уроку доступну форму (усне, 

жестове) мовлення (за допомогою вчителя); 

- * старається узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою 

вчителя); 

- здатний використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, 

повзання тощо) в практичній діяльності (за допомогою учителя); 

* вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою вчителя). 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

5 КЛАСІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 КЛАСИ 

У 2022-2023 навчальному році Нова українська школа переходить на наступний освітній рівень – на рівень базової 

середньої освіти. Освітня програма для 5 класів розроблена відповідно до наказу МОН України від 07.12.2021 №1317 

«Про затвердження типової освітньої програми для 5-10(11) класів спеціальних закладів середньої освіти для осіб з 

особливими освітніми потребами». Ця Типова освітня програма вводиться в дію поетапно. У 2022-2023 навчальному 

році вводиться тільки для 5 класів. В закладі використовується додаток 14 до Типової освітньої програми. Вчителями-

предметниками 5 класів були розроблені навчальні програми, відповідно до модельних навчальних програм, 

рекомендованих МОН України (наказ МОН України від 26.04.2022 №383), які були затверджені рішенням педагогічної 

ради від 31.08.2022 (протокол №1). 

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти розпочинають учні, які на момент зарахування 

(переведення) до 5 класів досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, Типовій 

освітній програмі початкової освіти, що підтверджено свідоцтвом про початкову освіту.  

З метою виявлення рівня опанування учнями навчального матеріалу, навчання в 5-х класах розпочинається з 

проведення діагностування рівня знань учнів з предмету. 

 

 

1. Українська мова 

Навчальна програма «Українська мова» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту базової 

середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року) та на основі 

модельної навчальної програми «Українська мова» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Пономаренко Н. В., Тороп К. С., Ярмола Н. А., 2022р.), 

рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 383). 

Мета навчальної програми з української мови для 5-6 класів спрямована на розкриття індивідуальних пізнавальних 

можливостей кожного здобувача освіти, формування компетентного мовця, носія духовності, культури й традицій 

українського народу, реалізацію мети та загальних цілей освітньої галузі, визначених у Державному стандарті середньої 

освіти. 

Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної, корекційної і виховної функцій освітнього змісту 

навчального предмета. Для досягнення цієї мети найбільш відповідним є компетентнісний підхід до навчання 

української мови. Основними завданнями навчання української мови дітей з інтелектуальними порушеннями є: 
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 виховання свідомого прагнення до вивчення української мови; 

 зосередження уваги учнів на суттєвому в навчальному матеріалі; 

 навчання усному і писемному мовленню; 

 формування умінь спілкуватися у різних життєвих ситуаціях; 

 формування вміння та навички слухання, читання, письма й говоріння українською мовою; 

 розвиток пізнавальної активності; 

 розвиток діалогічного й монологічного мовлення; 

 формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; 

 вироблення достатніх орфографічних і пунктуаційних навичок; 

 корекція психофізичних недоліків; 

 корекція пізнавальних процесів й інтелектуальних умінь орієнтування в завданні, способів виконання 

  завдань;  корекція мовленнєвого розвитку; 

 виховання любові та поваги до державної мови; 

 прищеплення етичних і моральних рис поведінки; 

 формування духовного світу здобувачів освіти. 

В основу навчальної програми «Українська мова» для 5 класу покладено компетентнісний підхід, що передбачає 

формування компетентного мовця, носія духовності, культури й традицій українського народу, пізнання мови як цілісної 

системи, що забезпечує розвиток особистості. 

Засобами досягнення очікуваних результатів є тексти підручників, тексти художніх творів із літератури, які 

вивчаються у відповідному класі, медіа матеріали, навчальні й практичні посібники, компетентнісно орієнтовані 

методики. 

Очікувані результати навчання можуть бути досягнуті через зміст та пропоновані види навчальної діяльності. 

Мовні змістові лінії: 

 «Українська мова в житті українців»; 

 «Лексикологія»; 

 «Слово. Будова слова»; 

 «Частини мови: іменник»; 

 «Речення». 
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Мовленнєві змістові лінії: 

 «Усне й писемне мовлення»; 

 «Текст»; 

 «Жанри мовлення»; 

У результаті навчання учень/учениця навчиться: 

 сприймати усну інформацію; розуміти з допомогою вчителя значення мови в житті та діяльності українців; 

висловлювати думки та почуття в усній формі; з допомогою формувати активну життєву позицію; відповідати на 

запитання за змістом прочитаного та прослуханого; 

 вирізняти та зіставляти слова, що належать до певних груп(з допомогою); пояснювати значення 

загальновживаних слів, добирати слова на певну тему (з допомогою); розрізняти слова, протилежні та подібні за 

значенням та використовувати їх у власному мовленні; навчиться замінювати слова у словосполученнях та реченнях 

словами подібного значення (за зразком); 

 під контролем та за зразком розрізняти значущі частини слова, наводити приклади; під контролем дотримуватися 

правопису спільнокореневих слів, що відносяться до різних частин мови; на письмі розрізняти префікси і прийменники 

(з допомогою вчителя); під контролем та з допомогою дотримуватися культури писемного мовлення; 

 розпізнавати слова під час письма, на які запитання відповідають частини мови, наводити приклади; 

дотримуватися правопису частин мови з іншими словами в реченні (з допомогою вчителя); знаходити іменники серед 

інших частин мови в реченні, наводити приклади; розрізняти власні і загальні іменники; під контролем дотримуватися 

вживання на письмі великої букви у власних іменниках; розрізняти число іменників; визначати рід іменників; змінювати 

іменники за відмінками (з допомогою вчителя); дотримуватися правильного вживання в мовленні іменників в однині або 

в множині; 

 розрізняти з допомогою головні і другорядні члени речення (без вживання термінології, практично); будувати 

речення, використовуючи предметний та ілюстративний матеріал; доречно вживати в мовленні речення різні за метою 

висловлювання; під контролем складати висловлення за малюнком, описаною ситуацією, з опорою на допоміжні 

матеріали; дотримуватися вживання розділових знаків у кінці речень; розставляти розділові знаки в кінці речень (з 

допомогою вчителя); інтонувати різні за метою висловлювання речення (наслідувати вчителя); 

 дотримуватися під контролем основних правил спілкування; використовувати вербальні та невербальні засоби 

для ефективної комунікації з співрозмовниками; розрізняти діалогічне та монологічне мовлення, знаходити приклади в 

текстах (з допомогою); переказувати прочитаний текст (з допомогою); знаходити (з допомогою) у почутому 
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повідомленні відповіді на поставлені запитання; аналізувати будову тексту, виділяти зачин, основну частину і кінцівку (з 

допомогою); визначати ключові слова в почутому повідомленні; висловлювати своє ставлення до змісту почутого 

повідомлення (за зразком); проєктувати власну поведінку в ситуаціях, подібних до тих, що зображено в тексті (з 

допомогою); включатися в діалог з учителем, учнями; під керівництвом учителя брати участь у  розігруванні діалогів 

певного обсягу (орієнтовно 2-4 репліки для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування (за зразком, 

готовими репліками, опорними словами, малюнками); під контролем та з допомогою підписувати вітальну листівку, 

дотримується на письмі правил граматики та пунктуації (під контролем) 

 

Н
О
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Е

Р
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Е
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ТЕМА ПІДТЕМИ 
ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1 Українська 

мова в житті 

українців 

(1год) 

Мова в житті 

людини 

1. записування речень, 

висловлювань; 

2. колективне складання 

ланцюжка-продовження 

твердження «Моя мова – 

калинова, …» 

сприймає усну інформацію; розуміє з 

допомогою значення мови в житті та 

діяльності українців; висловлює думки та 

почуття в усній формі 

Ціннісне ставлення 

до мови 

1. сприйняття й усвідомлення 

тексту, що містить нову 

інформацію; 

2. створення колажів про укр. 

мову 

з допомогою намагається формувати 

активну життєву позицію; використовує з 

допомогою українську мову як засіб 

формування світогляду; прагне під 

контролем активно послуговуватися 

українською мовою в усіх сферах життя 

2 Лексикологія 

(13 год) 

Повторення 

вивченого з 

лексикології  в 1-4 

класах 

1 бесіда;  

2.виявлення помилок у 

застосуванні алфавіту; 

3.упорядковування за алфавітом 

імен членів родини, 

має уявлення про алфавіт; знає та правильно 

вимовляє алфавітні назви букв (з допомогою 

вчителя) ; розрізняє голосні та приголосні 

звуки; поділяє слова на склади (з допомогою 

вчителя); вміє правильно записувати та 
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однокласників, героїв 

мультфільмів; 

4. дидактичні ігри; 

5. складання карти «Ріки 

України( рідного краю)» 

переносити слова (за зразком та з допомогою 

вчителя); розрізняє, правильно пише слова з 

апострофом, спільнокореневі слова, 

правильно вимовляє ці слова (з допомогою 

вчителя); дотримується правил вживання 

великої букви у словах (за зразком) 

Лексичне значення 

слова.  

1.пояснення лексичного значення 

слова; 

2.пошук інформації в Інтернеті; 

квест «Знайди значення слів». 

3.інтерактивні вправи 

розрізняє групи слів за значенням (з 

допомогою); вчиться комунікувати грамотно 

і безпечно в інформаційному просторі; 

порівнює групи слів за значенням (з 

допомогою вчителя);; пояснює значення 

загальновживаних слів, добирає слова на 

певну тему (з допомогою); 

Групи слів за 

значенням: 

синоніми, антоніми.   

1.проговорення, 

запам’ятовування нових слів та 

пошук ситуацій, що 

передбачають застосування 

нових слів; 

2.робота з деформованим 

текстом; 

3.читання й переказування 

тексту, що містить нові слова; 

4.навчальні ігри; 

5.створення малюнків до 

визначеної групи слів; 

6. складання усного опису 

предмета (телефону, рюкзака, 

квітки), використовуючи 

синоніми, антоніми 

намагається розрізняти слова, протилежні та 

подібні за значенням та використовувати їх 

у власному мовленні; вчиться замінювати 

слова у словосполученнях та реченнях 

словами подібного значення (за зразком) 
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3 Слово. 

Будова слова 

(8 год) 

Корінь, закінчення, 

префікс, суфікс – 

значущі частини 

слова. Корінь слова. 

1.тренувальні вправи; 

2.розбір слів за будовою; 

3.розгадування і складання 

ребусів, основою яких є малюнок 

– корінь слова;  

4.утворення нових слів за 

зразком з допомогою різних 

значущих частин слова; 

5.словесні ігри 

під контролем та за зразком розрізняє 

значущі частини слова, наводить приклади 

Спільнокореневі 

слова, що 

відносяться до 

різних частин мови. 

1.практичні завдання 

пошукового характеру;  

2.визначення спільного 

лексичного значення 

спільнокореневих слів, що 

належать до різних частин мови;  

3.добір спільнокореневих слів; 

4.складання речень, що містять 

спільнокореневі слова 

під контролем дотримується правопису 

спільнокореневих слів, що відносяться до 

різних частин мови; порівнює та 

використовує в своєму мовленні 

спільнокореневі слова (з допомогою вчителя 

Закінчення слів 1. спостереження за мовленням 

учителя, ведучих улюблених 

телепередач; - приговорювання 

чистомовок, скоромовок, 

виконання артикуляційних вправ 

2.тренувальні вправи; 

3.рольова гра «У магазині» 

під контролем та з допомогою дотримується 

культури писемного мовлення 

Розрізнення 

префіксів і 

прийменників  

1. утворення нових слів за 

зразком з допомогою різних 

значущих частин слова;  

2. збагачення словникового 

на письмі розрізняє префікси і прийменники 

(з допомогою вчителя); 



 

 

 

250 

запасу. 

3. тренувальні вправи 

 

4 
Частини 

мови. 

Іменник 

(20 год) 

 

Роль частин мови в 

реченні. Основні 

способи розрізнення 

частин мови (слова, 

що означають 

назви, дії, ознаки та 

кількість предметів) 

в реченні за 

запитаннями, 

узгодження їх 

1.виписування слів, пояснення 

належності їх до частини мови; 

2.розпізнавання в тексті частин 

мови; 

3.робота з деформованим 

текстом 

розпізнає слова під час письма, знає, на які 

запитання відповідають частини мови, 

наводить приклади; дотримується правопису 

частин мови з іншими словами в реченні (з 

допомогою вчителя); виявляє прагнення 

покращувати власне мовлення, 

використовуючи різні частини мови(за 

зразком) 

Іменник. Загальне 

поняття про 

іменник. Іменники, 

що означають назви 

істот і неістот. 

1.розв’язування кросвордів; 

2.доповнення речень словами; 

3.дидактичні ігри; 

4.групування іменників за 

вказаною ознакою 

знаходить іменники серед інших частин 

мови в реченні, наводить приклади; 

розрізняє іменники, що означають назви 

істот та неістот 

Власні і загальні 

іменники. Велика 

літера у власних 

іменниках. 

1.інтерактивні вправи 

2.створення маршруту 

віртуальної екскурсії «Дорога до 

школи» з використанням 

іменників власних назв; 

3.складання добірки пісень, у 

текстах яких є власні назви 

дотримується вживання на письмі великої 

букви у власних іменниках 

Число іменників. навчально-пізнавальні ігри 

 

помічає орфографічні помилки (без 

термінології, з допомогою); пояснює 

осмислено правила; розрізняє число 

іменників; дотримується правильного 

вживання в мовленні іменників в однині або 



 

 

 

251 

в множині 

Рід іменників. 1.тренувальні вправи. 

2.доповнення речень словами 

3.групування іменників за 

вказаною ознакою 

визначає рід іменників 

Відмінки іменників. 

Відмінювання 

іменників за 

відмінками 

1.тренувальні вправи 

2.робота на картках 

 

змінює іменники за відмінками (з 

допомогою вчителя); вживає іменники у 

різних відмінках 

5 Речення 

(19 год) 

Словосполучення. 

Відмінність 

словосполучення 

від слова й речення 

1.практичні завдання 

пошукового характеру; 

2. тренувальні вправи 

уміє виокремлювати словосполучення від 

слова й речення 

Головні члени 

речення – підмет і 

присудок. 

1.тренувальні вправи. 

3.робота на картках. 

3.графічний запис речення; - 

4.підкреслення членів речення 

5.створення казки про головні 

члени речення 

розрізняє з допомогою головні члени 

речення (без вживання термінології, 

практично) 

Другорядні члени 

речення 

(практично), без 

вживання 

термінології 

1.навчально-пізнавальні ігри 

2.поширення речень 

другорядними членами (без 

термінології) 

розрізняє з допомогою другорядні члени 

речення (без вживання термінології, 

практично) 

Встановлення 

зв’язку між словами 

в реченнях (з 

допомогою 

запитань). 

1.тренувальні вправи 

2.доповнення речень за поданим 

початком 

встановлює з допомогою запитань зв’язки 

між словами в реченнях (за зразком) 
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Побудова речень за 

поданими словами 

(підметом, 

присудком, 

другорядними 

членами речення) з 

використанням 

ілюстрацій, серії 

сюжетних 

малюнків, 

предметів. 

складання речень на задану тему 

з використанням малюнків, 

ілюстрацій 

будує речення, використовуючи предметний 

та ілюстративний матеріал; дотримується 

вживання розділових знаків у кінці речень; 

розставляє розділові знаки в кінці речень (з 

допомогою вчителя) 

Види речень за 

метою 

висловлювання: 

розповідні, 

питальні, окличні. 

Інтонування речень, 

різних за метою 

висловлювання. 

1.тренувальні вправи. 

2. сприйняття речень на слух з 

метою визначення речень за 

метою висловлювання; 

3.спостереження промови 

видатних людей; 

4.відновлення прислів’їв із 

певної групи слів; 

5.виразне читання речень 

відповідно до мети та інтонації; 

намагається розрізняти речення за метою 

висловлювання; вчиться доречно вживати в 

мовленні речення різні за метою 

висловлювання 

Складання різних за 

метою 

висловлювання 

речень на дану тему 

з допомогою 

сюжетних малюнків 

та ілюстрацій. 

 

1.написання смс-повідомлень із 

використанням різних за метою 

висловлювання речень; 

2. складання речень на задану 

тему з використанням малюнків, 

ілюстрацій 

під контролем складає висловлення за 

малюнком, описаною ситуацією, з опорою 

на допоміжні матеріали 
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6 Усне й 

писемне 

мовлення 

(6 год) 

Види мовленнєвої 

діяльності: 

аудіювання, 

говоріння, читання, 

письмо. Загальне 

уявлення про 

спілкування і 

мовлення. 

1.формування читацького 

інтересу; читання тексту вголос, 

2.сприйняття та аналіз 

прочитаного, відповіді на 

запитання за змістом 

прочитаного 

має уявлення про види мовленнєвої 

діяльності (з допомогою вчителя) 

  Мовлення – 

основний засіб 

спілкування людей. 

Основні правила 

спілкування ( 

практично). 

Вживання слів 

ввічливості під час 

різних ситуацій 

спілкування. 

1.розв’язання ситуаційних 

завдань; 

2колективне складання 

пам’ятного словничка 

найпоширеніших етикетних 

формул (привітання, прощання, 

вибачення, висловлення 

вдячності) 

дотримується під контролем основних 

правил спілкування; усвідомлює основні 

правила спілкування (з допомогою); 

спілкується з урахуванням особливостей 

інших людей 

Діалогічне і 

монологічне 

мовлення.Тема 

висловлювання. 

1.складання та розігрування 

телефонних розмов; 

2 інсценування байки, що 

містить діалог; 

3.складання діалогів, 

висловлювань із дотриманням 

вимог до культури мовлення 

використовує вербальні та невербальні 

засоби для ефективної комунікації із 

співрозмовниками; розрізняє діалогічне та 

монологічне мовлення, знаходить приклади 

в текстах (з допомогою); має поняття про 

тему та мету висловлювання (з допомогою 

вчителя) 

7 Текст  

(11 год) 

Заголовок тексту. 

Поділ тексту на 

абзаци. 

1.сприймання та аналіз 

прочитаного чи прослуханого 

тексту; 

2.пошукова словникова робота; 

розрізняє заголовок (назву) і зміст тексту, з 

допомогою вміє добирати заголовок до 

даного тексту; ділить текст на абзаци 
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3.добирання заголовка до тексту 

4.поділ тексту на смислові 

частини; 

5.тренувальні вправи 

  Відтворення змісту 

тексту. Відновлення 

деформованого 

тексту. 

1.сприймання та аналіз 

прочитаного чи прослуханого 

тексту; 

2.робота з деформованим 

текстом; - визначення ключових 

слів у тексті 

знаходить (з допомогою) у почутому 

повідомленні відповіді на поставлені 

запитання; зіставляє інформацію про 

прочитане із власним досвідом (з 

допомогою); дотримується основних вимог 

до мовлення; з допомогою відновлює 

деформований текст 

Складання тексту з 

поданих частин на 

основі заголовка і 

зачину; зачину і 

основної частини; 

заголовка, плану і 

серії сюжетних 

малюнків. 

1.аналіз будови тексту; 

2.колективне складання 

простого плану; 

3.тренувальні вправи 

аналізує будову тексту, виділяє зачин, 

основну частину і кінцівку (з допомогою); 

складає текст з допомогою вчителя і 

самостійно за допоміжними словами та 

ілюстративним матеріалом 

Типи мовлення: 

розповідь, опис 

1.визначення типів мовлення; 

2.сприймання та аналіз 

прочитаного чи прослуханого 

тексту 

з допомогою практично розрізняє типи 

мовлення;під контролем намагається 

зрозуміти зміст сприйнятого на слух та під 

час читання тексту, з допомогою відповідає 

на запитання до тексту; 

8 Жанри 

мовлення 

(6 год) 

Читання, 

прослуховування 

запропонованого 

вчителем тексту 

(розповідь, опис); 

1.сприйняття тексту на слух, 

розуміння нескладних текстів, 

що належать до вивчених типів і 

жанрів мовлення 

2. обговорення тексту; 

з допомогою та під контролем намагається 

дотримуватися вимог виразного читання 

текстів різних типів мовлення; з допомогою 

бере участь в обговоренні нескладних 

питань, висловлює власну думку, переказує 
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різних жанрів 

мовлення ( казка, 

загадка, прислів’я, 

приказка, легенда, 

вірш, оповідання). 

3.створення діалогічних та 

монологічних висловлювань 

зміст прочитаного з допомогою поданого 

плану; під контролем читає вголос та 

мовчки тексти підручника і тексти, 

запропоновані вчителем 

  Добір ілюстрацій до 

мовленнєвого 

матеріалу. 

Замальовки за 

змістом 

сприйнятого тексту. 

1.усний опис малюнка, що 

ілюструє прослуханий текст; 

2.добір ілюстрацій до тексту 

підбирає малюнок до тексту, вибирає один 

із запропонованих варіантів відповіді на 

запитання за текстом 

9 Розвиток 

мовлення 

(14 год) 

Відтворення 

готового тексту. 

Виразне читання 

текстів описового і 

розповідного 

характеру (мовчки, 

вголос). 

1.переказування змісту тексту; 

2.виразне читання текстів 

(розповідь, опис); 

3.розвиток техніки читання 

вголос та мовчки на основі 

виучуваного матеріалу 

читає мовчки нескладні за змістом тексти; 

розуміє ситуацію, описану в прочитаному 

творі (з допомогою вчителя) 

  Переказ (усний) 

тексту за даним 

планом. 

переказ тексту за серією 

малюнків 

під контролем намагається зрозуміти зміст 

сприйнятого на слух та під час читання 

тексту, з допомогою відповідає на 

запитання до тексту 

Вибірковий (усний) 

переказ художнього 

тексту 

усний повний та вибірковий 

переказ художнього тексту 

вибирає в тексті певні частини змісту, 

влучні слова та вислови, які 

характеризують дійових осіб, події, картини 

природи тощо (разом із учителем) 

Переказ 

(письмовий) з 

допомогою учителя 

письмовий переказ тексту за 

простим планом 

складає текст з допомогою вчителя і 

самостійно за допоміжними словами та 

ілюстративним матеріалом 
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невеличких 

художніх творів за 

простим планом  

(тексти 

розповідного 

характеру). 

 Створення діалогу 

відповідно до 

запропонованої 

ситуації 

спілкування, 

пов`язаної з 

життєвим досвідом 

учнів. 

1.інсценування байки, що 

містить діалог; 

2.складання та розігрування 

діалогів в онлайн середовищі 

відповідно до запропонованої 

ситуації спілкування, пов’язаної 

із життєвим досвідом учнів із 

використанням етикетних 

формул або за ілюстрацією чи 

коміксом 

під керівництвом учителя бере участь у 

розігруванні діалогів певного обсягу 

(орієнтовно 2-4 репліки для двох учнів) 

відповідно до запропонованої ситуації 

спілкування (за зразком, готовими 

репліками, опорними словами, малюнками); 

уважно слухає діалогічні висловлювання, 

зважаючи на мету та умови спілкування; 

виявляє активність у спілкуванні 

Ділове мовлення 

Підпис листівки. 

Написання листа 

рідним. 

1.аналіз зразка листа; 

2.написання листа до 

улюбленого письменника, 

друга, дідуся; підписання 

конверта; 

3.введення в монологічне 

мовлення найпоширеніших 

етикетних формул спілкування 

під контролем та з допомогою підписує 

вітальну листівку, пробує писати листа 

рідним; дотримується на письмі правил 

граматики та пунктуації (під контролем) 

10 Узагальнення вивченого (5 год)  

11 Контрольний диктант, списування(2 год)  

 Усього:105 годин   
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2. Українська література 

Навчальна програма «Українська література» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту базової 

середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898) та на основі 

модельної навчальної програми «Українська література» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Пономаренко Н.В.,Тороп К.С.,Ляшенко В.В., 2022р.), 

рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 383 у редакції наказу 

МОН України від 28.07.2022 № 672). 

Навчальний предмет «Українська література» забезпечує реалізацію частини вимог до обов’язкових результатів 

навчання мовно-літературної освітньої галузі, сприяє формуванню культурно-пізнавальних інтересів, розвиває 

комунікативні, творчі уміння, допомагає формувати емоційно-ціннісний досвід, поглиблює погляди на культурні 

традиції, утверджує гідність і самоповагу. 

Мета вивчення української літератури в 5-6 класах для дітей з інтелектуальними порушеннями для адаптаційного 

циклу – сформувати основи читацької культури, мотивації до читання, прищепити інтерес до книги, навчити сприймати 

художній твір як явище мистецтва, сприяти розумовому розвитку учнів та корекції його недоліків засобами художньої 

літератури, творчій самореалізації. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішення завдань, які націлені на: 

 формування та розвиток в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності; 

 формування та розвиток умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і навчальних текстів; 

 ознайомлення з українською літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності; 

 формування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх образів літературних творів;  

розвиток зв’язного мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного 

(прослуханого); 

 формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати 

пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань; 

 розвиток творчих і комунікативних здібностей школярів; 

 виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та загальнокультурного 

розвитку; 

 розвиток уміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання та навички у практичному житті. 
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Навчальний матеріал у 5 класі згруповано в таких тематичних розділах: «Пора до школи – осінь панує довкола», 

«Ти дім мій рідний, Україно!», «Барвисте минуле українського народу», «Чарівний сад хурделиці-зими», «Раз добром 

зігріте серце вік не прохолоне», «Співає веснянка пісню тепла», «Світ навколо нас», «Кошик українських казок». 

Основним шляхом реалізації програми є створення відповідних дидактичних ситуацій, які дозволять учням 

висловлювати враження про прочитане, зіставляти зміст із власним досвідом, осмислювати й актуалізовувати цінності, 

пізнавати специфіку текстів різних жанрів. Програма визначає системну наскрізну роботу в змістовних розділах: 

 «Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією» 

 «Формування і розвиток навички читання» 

 «Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного» 

У результаті навчання учень/учениця навчиться: 

 сприймати усну інформацію; відповідати на запитання за змістом почутого; розуміти значення книги, навчання в 

житті людини; читати повільно цілими словами, виразно (відповідно до мовленнєвих можливостей), намагатися 

інтонувати речення;  

 розкривати тему, основну думку тексту (з допомогою вчителя); ефективно використовувати інформаційні 

ресурси; розпізнавати прислів’я та приказки з-поміж інших літературних жанрів;  

 постійно поглиблювати активний словниковий запас; намагатися дотримуватися культури спілкування; 

 за завданням та з допомогою вчителя пояснювати лексичне значення слів, вжитих у тексті, та окремих висловів; 

знаходити у тексті влучні слова та вислови, які характеризують дійових осіб, події, картини природи;  

 разом із учителем визначати та називати тему віршів, які вивчаються; використовувати у власному мовленні 

образні слова (з допомогою вчителя); називати героїв казок; з допомогою вчителя пояснювати, якими рисами наділені 

позитивні і негативні герої; 

 з допомогою вчителя поділяти текст на частини; брати участь у колективному складанні заголовків до них, плану 

прочитаного твору; використовувати його для переказу змісту; з допомогою вчителя намагатися проєктувати ситуацію 

на власну поведінку. 
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Т
Е
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И

 НАЗВА 

ЗМІСТОВОЇ 

ЛІНІЇ, 

РОЗДІЛУ, 

ТЕМИ 

ЗМІСТ РОЗДІЛУ, ТЕМИ 
ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1 Пора до 

школи – 

осінь панує 

довкола  

(8 год) 

М. Сингаївський  

«До школи» 

В.Сухомлинський 

«Учитель і учні» 

О. Моторний  

«Мудрі порадники» 

А. Глібов  

«Бачить – не бачить» 

І. Андрусяк  

«Про вміння читати» 

- створення асоціативних кущів до 

слів «осінь», «школа»; 

- створення малюнків за 

визначеною темою; 

- добір медіа-матеріалів за 

визначеною темою в мережі 

Інтернет; 

- технологія «незакінчене 

речення»; 

-віртуальна екскурсія до музею 

книги та друкарства України; 

знає правила користування 

підручником; сприймає усну 

інформацію; відповідає на запитання 

за змістом почутого; розуміє 

значення книги, навчання в житті 

людини; читає повільно цілими 

словами, виразно (відповідно до 

мовленнєвих можливостей), 

Л. Костенко  

«Березовий листочок» 

Г. Черінь  

«Українські квіти» 

Ю. Збанацький  

«Щедра осінь» 

В. Сосюра «Осінь» 

М. Сингаївський 

«Осіння гра» 

- спостереження за змінами у 

природу, замальовки; 

- бесіда; 

- виконання артикуляційних вправ 

(чистомовки, скоромовки); 

- дидактичні ігри; 

- читання вголос (із дотриманням 

інтонації); 

намагається інтонувати речення; 

визначає та називає основні ознаки 

осінньої пори; робить ілюстрації до 

частин прочитаного (з допомогою 

вчителя). 

2 Ти дім мій 

рідний, 

Україно! 

 (9 год) 

З. Мезантюк  

«Український прапор» 

М. Сопілка «Тризуб» 

Державний гімн України 

- розгляд та аналіз державних 

символів України; - 

прослуховування гімну України; - 

добір медіа-матеріалів за 

слухає тексти різного типу, розрізняє 

їх на слух та графічною формою 

тексту; читає у достатньому темпі, 

намагається дотримуватися пауз (за 
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(куплет та приспів) 

А. Григорук  

«Наша столиця – Київ» 

визначеною темою в мережі 

Інтернет; 

- читання вголос (із дотриманням 

інтонації); 

- читання мовчки і вголос; 

вказівкою вчителя); розкриває тему, 

основну думку тексту (з допомогою 

вчителя) 

І. Багряний «Рідна мова» 

В. Сосюра «О мова моя!» 

(скорочено) 

Яблуня (народна притча) 

В. Скуратівський 

«Калина» 

Л. Костенко «Усе моє, що 

зветься Україна» 

- тлумачення слів; 

- бесіда за запитаннями вчителя та 

підручника; 

- вибіркове читання, 

- вивчення вірша (фрагменту) 

напам’ять; 

знає держані символи України, їхнє 

значення; пам’ятає, що українська 

мова – державна мова України; 

виказує готовність спілкуватися 

рідною мовою; намагається 

дотримуватися культури спілкування 

Прислів’я про 

Батьківщину 
- читання та аналіз прислів’їв; 

розпізнає прислів’я та приказки з-

поміж інших літературних жанрів; 

3 Барвисте 

минуле 

українського 

народу 

 (9 год) 

Переказ Л. Орел  

«Хліб у нашому домі» 

Д.Чередниченко «Хор» 

Л. Українка  

«Святий вечір» 

Народна дитяча гра 

«Котик і Мишка» 

Заклички «Вийди, вийди, 

сонечко», «Іди, іди, 

дощику» 

- виразне читання (уголос, 

ланцюжком); - прослуховування 

українських народних пісень; - 

ознайомлення із звучанням кобзи 

(аудіозапис); 

- створення усних висловлювань за 

типом «продовж речення». 

сприймає на слух інформацію 

різного типу; намагається 

формулювати запитання, щоб 

уточнити розуміння тексту; називає 

(без визначення поняття) жанр добре 

знайомого твору; - з допомогою 

вчителя (повторюючи за вчителем) 

застосовує у своєму мовленні 

вислови із прочитаних творів; 

Легенда «Як виникли 

Карпати» (скорочено) 

Переказ В. Близнеця «Три 

брати – Кий, Щек, Хорив і 

- колективне створення образу 

українського козака (візуалізація); 

- виконання тематичного малюнку; 

- рольова гра;- добір медіа-

розуміє часові відношення: 

теперішнє-минуле; має уявлення про 

значення слова «народний»; називає 

основні характеристики образу 
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сестра їхня Либідь» (з 

«Повісті минулих літ») 

Українська народна пісня 

«Гей, на горі Січ іде» 

М. Хоросницька 

«Запорізька Січ» Іван 

Сірко (з народних 

переказів) 

Народна легенда «Звідки 

пішло прізвище й ім’я 

Богдана Хмельницького» 

матеріалів за визначеною темою в 

мережі Інтернет; 

- розгляд малюнкових зображень 

минулого українського народу, 

пам’ятників; 

козака; аналізує зображення, вчиться 

знаходити тематичні об’єкти та 

називати їх; дотримується правил 

рольової гри; 

 

4-5 
Чарівний сад 

хурделиці-

зими (9 год) А. Качан «Гості зими» 

В. Сухомлинський 

«Снігуроньчина пісня» 

М. Підгарняка «Сипле, 

сипле, сипле сніг» 

О. Сенатович  

«Веселий сніг» 

Л. Українка  

«Мамо, іде вже зима» 

А. Давидов «Колиска 

серед снігу» 

- читання ланцюжком по реченню, 

абзацу; - добір тематичних 

ілюстрацій; 

- спостереження за змінами в 

природі; 

 

читає мовчки і вголос; читає у 

достатньому (доступному для 

кожного) темпі; самостійно впізнає 

та розрізняє прозові та віршовані 

твори; визначає тему, важливі деталі 

тексту; розуміє значення слів в 

тексті, пояснює його (з допомогою 

вчителя); поєднує інформацію, 

подану в різні способи у межах 

одного або кількох текстів (з 

допомогою вчителя); відшукує 

засоби художньої виразності (без 

уживання терміну) (з допомогою 

вчителя). Визначає та називає 

основні ознаки зимової пори. 

В. Паронова  

«Зустріч з Миколаєм» 

О. Кротюк  

- створення асоціативних кущів до 

слів «зима», «Різдво», «Новий рік»; 

- розв’язування кросвордів; - 

знає та називає основні свята 

зимового циклу; підбирає та об’єднує 

слова в групи за визначеною темою; 
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«Різдвяна історія» 

Д. Білоус «Щедрий вечір» 

Щедрівки, колядки, 

загадки та прислів’я про 

зиму, обрядові пісні. 

створення уявних образів за 

словесним описом; - ілюстрування 

творів і пояснення ролі дібраних 

ілюстрацій; 

дотримується правил та активно бере 

участь у літературних іграх; виявляє 

інтерес до читання та слухання; 

вчиться регулювати власні емоції в 

комунікації; 

Раз добром 

зігріте серце 

вік не 

прохолоне 

(10 год) 

В. Сухомлинський: «Який 

слід повинна залишати 

людина на землі?»; 

«Протоптали стежку» 

В. Бичко «Дівчинка йде 

серед ночі» 

А. Костецький  

«Як захочеш – буде все» 

О. Вишня «Фазани» 

Г. Бойко «Сашко» 

Л. Українка  

«Три метелики» 

Я. Стельмах «Санчата» 

Притча «Скельця 

доброти» 

- читання ланцюжком по реченню, 

абзацу; - читання впівголоса; - 

аналіз моральних норм і правил; - 

перегляд та обговорення 

медіатекстів, присвячених 

Конвенції про права дитини; - 

перегляд відеоматеріалів на тему 

рівності, толерантності, 

терпимості;- дидактичні ігри 

має уявлення про загальнолюдські 

цінності, намагається правильно 

називати їх; вирізняє ознаки 

доброчинності; розуміє необхідність 

виявляти чуйність до осіб, які 

потребують допомоги; розпізнає 

приклади поведінки, дружньої до 

навколишнього середовища; 

О. Пчілка «У пригоді» 

Г. Сковорода «Дві курки» 

Л. Глібов «Чиж та Голуб» 

А. Усачов «Ніхто не має 

кривдити людину» 

- обговорення прикладів із 

власного життєвого досвіду щодо 

надання допомоги тваринам; - 

створення переліку власних 

цінностей (з допомогою вчителя); - 

обговорення проблемних ситуацій; 

- добір прислів’їв з описом 

моральних цінностей; - рольові 

ігри; - етична бесіда: 

має уявлення про жанрові 

особливості байки (без визначення 

поняття); характеризує літературних 

персонажів, їх поведінку та вчинки; 

проектує власну поведінку в 

ситуаціях, подібних до тих, що 

зображено в тексті; використовує 

різні способи і засоби візуалізації 

змісту; 
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6 Співає 

веснянка 

пісню тепла 

 (7 год) 

В. Коломієць 

«Весняночка» 

В. Чухліб 

«Журавлівеселики» 

Веснянка  

«Ой весна, весна» 

В. Скуратівський 

«Благослови, мати, весну 

зустрічати!» 

В. Близнець  

«Бусько й бусиха» 

Д. Павличко «Джміль» 

О. Пчілка «До діточок» 

М. Людкевич «Зелена 

казка весни» 

- читання ланцюжком по реченню, 

абзацу; - читання впівголоса; - 

добирання ілюстрацій до вивчених 

творів і пояснення їхньої ролі для 

розуміння творів; - словесне 

малювання; - спостереження за 

змінами в природі; 

уважно слухає поетичні та прозові 

твори про природу; читає мовчки і 

вголос; читає розбірливо (відповідно 

до мовленнєвих можливостей), 

достатньо гучно; розуміє основний 

смисл описаних фактів; визначає та 

називає головних дійових осіб 

прочитаного твору (за питанням 

вчителя); орієнтується в підручнику 

за змістом (з допомогою вчителя); 

визначає та називає основні ознаки 

весняної пори; 

Л. Гуменюк «Писанка» 

В. Симоненко «Матері» 

В. Сухомлинський  

«Сьома дочка» 

Прислів’я про весну 

- створення асоціативних кущів до 

слів «весна», «Великдень»; - 

спостереження за змінами в 

природі; - колективна робота над 

проєктом «Календар весняних 

свят»; - бесіда; 

дидактичні ігри 

знає та називає основні свята 

весняного циклу; підбирає та 

об’єднує слова в групи за 

визначеною темою; демонструє 

бажання оберігати довкілля; 

ефективно працює над колективним 

завданням (під контролем вчителя); 

відшукує засоби художньої 

виразності (без уживання терміну) (з 

допомогою вчителя); 

7 Світ навколо 

нас 

(3 год) 

З. Живка «Добре вдома» 

З дитячої енциклопедії: 

«Як телефон «вийшов із 

дому»»;  

ознайомлення з різними видами і 

типами носіїв інформації (книга, 

підручник, журнал, енциклопедія, 

електронна  книга); - колективне 

має уявлення про різних носіїв 

інформації, розрізняє їх; читає твори 

з носіїв різного типу; знає правила 

читання тексту на електронних 
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«Електронна книга»; 

Д. Білоус  

«Пригода в саду» 

А. Ніколаєва  

«Чому папуги мають 

барвисте пір’я» 

А. Давидов «На пасіці»  

Л. Павленко «Верба» 

обговорення прочитаних творів; - 

добір медіа-матеріалів за 

визначеною темою в мережі 

Інтернет; - перегляд тематичних 

інформаційних відео; - 

розв’язування кросвордів; 

пристроях; розрізняє відому і нову 

інформацію в тексті; стисло 

переказує зміст прозових творів про 

природу (з опорю на питання) 

8 Кошик 

українських 

казок  

(4 год) 

Народні казки: 

«Золота пшениця» 

«Три хлібини» 

«Лісові побратими» 

«Пан Коцький» 

- читання і встановлення, що 

правдиво, а що видумано; - 

характеристика героїв; - 

прогнозування подій у народних 

казках за заголовком, за 

ілюстрацією; - порівняння вчинків 

героїв твору, виділяючи при цьому 

істотні риси їх характеру; - ігри-

інсценування; - бесіда; 

розуміє часові відношення: 

теперішнє-минуле; розуміє ситуацію, 

описану в казці; розрізняє реальне та 

фантастичне в прочитаних казках; 

визначає та називає головних 

дійових осіб прочитаного твору, їхні 

вчинки (за питанням вчителя); має 

уявлення про основні ознаки казок, 

називає їх (з допомогою вчителя); 

має уявлення про соціально-побутові 

казки та казки про тварин 

(відображення народного побуту 

тощо); називає героїв казок; 

пояснює, якими рисами наділені 

позитивні та негативні персонажі (з 

допомогою вчителя); робить 

висновок, що добро в казках 

перемагає зло (з допомогою 

вчителя); 

9 «Робота з 

дитячою 

О. Пчілка «Як швидко літо 

промайнуло» 

- самостійне ознайомлення з новим 

текстом, новою книжкою; - 

має уявлення про різні види й типи 

видань (книжка, журнал, газета); - 
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книжкою; 

робота з 

інформацією

» (8 год) 

В. Скуратівський 

«Лелечина криниця» 

А. Гармаш-Литвин 

«Легенда про кобзу» 

А. Костецький  

«Лист до птахів» 

В. Сухомлинський  

«Добре слово» 

С. Олійник «Наші мами» 

Л. Письменна 

«Черемшина» 

«Як пес собі друга 

знайшов» 

визначення орієнтовного змісту- 

читання, усвідомлення фактичного 

змісту творів різних жанрів; - 

визначення теми твору; - пошук 

потрібного тексту у відповідному 

розділі підручника, орієнтування у 

світі дитячих книжок; - колективне 

обговорення прочитаних творів 

(уміння висловлювати думки та 

міркування щодо змісту 

прочитаного твору, слухати думки, 

міркування однолітків) 

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 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); 

10 Узагальнення та систематизація вивченого (3 год)  

 Усього 70 годин   

 

 

3. Математика 

Навчальна програма «Математика» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту базової середньої 

освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року) та на основі модельної 

навчальної програми «Математика» для 5-6 класів спеціальних закладів середньої освіти для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку (авт. Прохоренко Л.І., Тороп К.С., Біневич І.В., 2022р.) рекомендованою Міністерством 

освіти і науки України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 383). 

Метою навчального курсу «Математика» є формування в учнів/учениць предметної математичної компетентності, 

що передбачає здатність застосовувати математичні знання і методи у повсякденному житті; застосовувати логічні 

способи мислення під час розв’язання пізнавальних і практичних задач, пов’язаних з реальними об’єктами; 
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встановлювати кількісні та просторові відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності; усвідомлення 

важливості математики як мови науки, техніки та технологій. 

№ Тема уроку 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Ключові 

компетентності 

Види навчальної 

діяльності учнів 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ  ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ( 12 ГОД. ) 

1. Натуральні числа.  Знає назву компонентів і 

результат дії додавання та 

віднімання; назву 

компонентів і результат дії 

множення та ділення; види 

ліній. 

Уміє за допомогою вчителя 

виконувати додавання та 

віднімання чисел у межах 20; 

виконувати множення та 

ділення чисел у межах 20; 

вимірювати довжину, вагу та 

час. 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту. 

Планує власні дії, спрямовані 

на розв’язання проблемної 

ситуації. 

Вирізняє серед ситуацій із 

повсякденного життя ті, що 

розв’язуються 

математичними методами. 

Уміння: 

розуміти і 

перетворювати тексти 

математичного змісту 

рідною мовою; 

зіставляти математичні 

терміни та поняття 

рідною та державною 

мовою; 

правильно та доречно 

вживати математичну 

термінологію, грамотно 

висловлюватися. 

Ставлення: 

розуміння цінності 

мовного різноманіття та 

повага до рідної мови. 

Повторення термінології. 

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

Математичний диктант. 

Індивідуальна робота. 

Виконання вправ, які 

передбачають формування 

умінь додавання, 

віднімання, множення та 

ділення чисел в межах 100. 

Розв'язування логічних 

задач. 

Розв'язування сюжетних 

задач на обчислення 

арифметичним методом. 

Виконання вправ для 

діагностики знань та 

повторення матеріалу за 

курс початкової школи 

результатів навчання. 

Практична робота. 

2. Порівняння натуральних 

чисел. 

3. Порівняння натуральних 

чисел. 

4. Арифметичні дії з 

натуральними числами 

(додавання та віднімання). 

5. Арифметичні дії з 

натуральними числами 

(додавання та віднімання). 

6. Арифметичні дії з 

натуральними числами 

(додавання та віднімання). 

7. Арифметичні дії з 

натуральними числами 

(множення та ділення). 

8. Арифметичні дії з 

натуральними числами 

(множення та ділення). 

9. Величини: довжина, маса, 

час. Дії з величинами. 
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10. Числові та буквені вирази. 

Рівняння. 

11. Числові та буквені вирази. 

Рівняння. 

12. Геометричні фігури на 

площині. 

МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 20 (16 ГОД. ) 

13. Таблиця множення по 2. Знає, що множення – це сума 

однакових доданків; ділення 

– це зворотна дія множення. 

Уміє за допомогою вчителя 

користуватися таблицею 

множення та ділення (на 

друкованій основі); називати 

компоненти множення та 

ділення; виконувати вправи за 

таблицями множення і ділення 

чисел 2, 3, 4, 5 з відповідями, 

що не перевищують число 20; 

рахувати рівними групами 

предметів, а також рахувати 

по 2, 3, 4, 5 до 20, рахунок 

ведуть не лише по 2, а й 

іншими рівними групами; 

складати за малюнками 

приклади на додавання і 

множення. 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту. 

Уміння: 

співпрацювати в 

команді для розв’язання 

проблеми; 

аргументувати та 

обстоювати власну 

позицію; 

робити споживчий вибір 

послуг і товарів на 

основі чітких критеріїв, 

використовуючи 

математичні вміння. 

 

Ставлення: 

ощадливість і 

поміркованість 

рівне ставлення до 

інших осіб та 

відповідальність за 

спільну справу. 

Повторення термінології. 

Короткі усні та письмові 

відповіді на запитання.  

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

Робота з підручником. 

Групове обговорення 

проблемних ситуацій.  

Виконання інтерактивних 

вправ. 

Узагальнення і 

систематизація знань про 

арифметичні дії . 

Практична робота. 

Самостійна робота в 

зошиті. 

Самостійне виконання 

домашнього завдання. 

14. Таблиця множення по 2. 

15. Таблиця ділення на 2. 

16. Таблиця множення по 3. 

17. Таблиця множення по 3. 

18. Таблиця ділення на 3. 

19. Множення числа 4 на 2, 3, 4, 

5. 

20. Множення числа 4 на 2, 3, 4, 

5. 

21. Ділення 4, 8, 12, 16 та 20 на 4. 

22. Ділення 4, 8, 12, 16 та 20 на 4. 

23. Множення числа 5 на 2, 3, 4. 

24. Множення числа 5 на 2, 3, 4. 

25. Ділення 5, 10, 15 та 20 на 5. 

26. Ділення 5, 10, 15 та 20 на 5. 

27. Узагальнення та 

систематизація знань. 

28. Тематична контрольна 

робота № 1. 
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ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100 БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ( 24 ГОД. ) 

29. Додавання та віднімання в 

межах 20 (повторення). 

Знає  назви компонентів дії 

додавання та віднімання; 

склад чисел 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90, 100 із десятків; як 

отримати круглі десятки; 

прийоми додавання та 

віднімання в межах 100 без 

переходу через розряд. 

Уміє за допомогою вчителя  

додавати та віднімати в 

межах 100 без переходу через 

розряд; відкладати будь-які 

числа в межах 100 з 

використанням лічильного 

матеріалу; розрізняти парні та 

непарні числа; за інструкцією 

вчителя розв’язувати 

приклади на додавання та 

віднімання в межах 100 з 

переходом через розряд. 

Досліджує проблемну 

ситуацію, отримує дані, 

перевіряє достовірність 

даних. 

Визначає, що саме може 

бути результатом розв’язання 

проблемної ситуації. 

Обирає способи та розробляє 

Уміння: 

генерувати нові ідеї, 

аналізувати, 

ухвалювати оптимальні 

рішення, розв’язувати 

життєві проблеми; 

обстоювати свою 

позицію, дискутувати; 

використовувати різні 

стратегії, шукати 

оптимальні способи 

розв’язання проблемних 

ситуацій; 

будувати та 

досліджувати 

математичні моделі 

економічних процесів; 

планувати та 

організовувати 

діяльність для 

досягнення цілей; 

аналізувати власну 

економічну ситуацію, 

родинний бюджет, 

використовуючи 

математичні методи. 

Ставлення: 

відповідальність та 

Повторення термінології. 

Додавання і віднімання на 

підставі розрядного складу 

числа.  

Додавання й віднімання 

круглих чисел. 

Робота з проблемними 

ситуаціями, які 

передбачають визначення 

невідомого доданка, 

зменшуваного, від’ємника. 

Короткі усні та письмові 

відповіді на запитання.  

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

Робота з підручником. 

Групове обговорення 

проблемних ситуацій. 

Виконання інтерактивних 

вправ. 

 

30. Додавання та віднімання в 

межах 20 (повторення). 

31. Додавання та віднімання 

круглих десятків.  

32. Додавання та віднімання 

круглих десятків.  

33. Додавання круглих десятків і 

одноцифрового числа.  

34. Додавання круглих десятків і 

одноцифрового числа.  

35. Віднімання від двоцифрового 

числа всіх десятків, одиниць. 

36. Віднімання від двоцифрового 

числа всіх десятків, одиниць. 

37. Додавання двоцифрового і 

одноцифрового чисел. 

38. Додавання двоцифрового і 

одноцифрового чисел. 

39. Додавання та віднімання 

двоцифрових чисел і круглих 

десятків. 

40. Додавання та віднімання 

двоцифрових чисел і круглих 

десятків. 

41. Додавання та віднімання 

двоцифрових чисел. 



 

 

 

269 

42. Додавання та віднімання 

двоцифрових чисел. 

план дій, необхідних для 

розв’язання проблемної 

ситуації. 

Представляє результати 

розв’язання проблемної 

ситуації, пояснює їх 

застосування. 

ініціативність, 

впевненість у собі 

розуміння важливості 

математичних 

розрахунків та 

оцінювання ризиків. 

43. Віднімання одноцифрового 

числа від круглих десятків. 

44. Віднімання одноцифрового 

числа від круглих десятків. 

45. Віднімання двоцифрового 

числа від круглих десятків. 

46. Віднімання двоцифрового 

числа від круглих десятків. 

47. Віднімання від 100 

одноцифрового числа. 

48. Віднімання від 100 

одноцифрового числа. 

49. Віднімання від 100 

двоцифрового числа. 

50. Віднімання від 100 

двоцифрового числа. 

51. Узагальнення та 

систематизація знань. 

52. Тематична контрольна 

робота № 2. 

ІМЕНОВАНІ ЧИСЛА ( 14 ГОД. ) 

53. Монети: 50 к., 1 грн. Знає одиниці і їх 

вимірювання; має конкретні 

уявлення про ці величини. 

Уміє за допомогою вчителя 

вимірювати величини 

(користуватися спеціальними 

Уміння: 

співпрацювати в 

команді для розв’язання 

проблеми; 

аргументувати та 

обстоювати власну 

Вивчення термінології. 

Бесіда. 

Математичний диктант. 

Фронтальна робота. 

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

54. Паперові гроші: 1, 2, 5, 10, 

20, 50, 100 грн. Розмін і 

заміна. 

55. Паперові гроші: 1, 2, 5, 10, 20, 

50, 100 грн. Розмін і заміна. 
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56. Тиждень. Дні тижня. приладами, та виконувати 

виміри «на око»; вміє 

подавати результати 

вимірювання в різних 

одиницях, знає 

співвіднесення одиниць 

вимірювання величин і вміє 

переводити крупні одиниці 

вимірювання у дрібні, і 

навпаки; виконує 

арифметичні дії над 

іменованими числами; 

визначає час за годинником 

тощо.   

Розрізняє початкові дані та 

шукані результати.  

 

позицію; 

приймати 

аргументовані рішення 

на основі аналізу всіх 

даних та формування 

причиново-наслідкових 

зв’язків проблемної 

ситуації; 

робити споживчий 

вибір послуг і товарів 

на основі чітких 

критеріїв, 

використовуючи 

математичні вміння. 

 

Ставлення: 

ощадливість і 

поміркованість 

рівне ставлення до 

інших осіб та 

відповідальність за 

спільну справу. 

Робота в групах. 

Індивідуальна робота. 

Виконання вправ, які 

передбачають формування 

умінь замінювати менші 

одиниці вимірювання 

величин на більші; більші - 

меншими; додавання й 

віднімання іменованих 

чисел. 

Розв’язання задач 

практичного спрямування. 

Самостійне виконання 

домашнього завдання. 

57. Година. Місяць. Рік. Назва 

місяців за порядком. 

58. Поняття про іменовані числа. 

Просте і складне іменоване 

число. 

59. Поняття про іменовані числа. 

Просте і складне іменоване 

число. 

60. Одиниця маси – центнер. 

61. Додавання та віднімання 

чисел, вираженими однією 

одиницею мірами вартості. 

62. Додавання та віднімання 

чисел, вираженими однією 

одиницею мірами вартості. 

63. Одиниця довжини – міліметр. 

64. Додавання та віднімання 

чисел, вираженими однією 

одиницею довжини. 

65. Додавання та віднімання 

чисел, вираженими однією 

одиницею довжини. 

66. Узагальнення та 

систематизація знань. 

ПОРЯДОК  ДІЙ У ПРИКЛАДАХ З ДУЖКАМИ ( 6 ГОД. ) 

67. Порядок дій у прикладах з 

дужками типу: 20+(56-6); 

56+(56-50). 

Знає порядок виконання дій у 

прикладах з дужками. 

Уміє використовувати 

Уміння: 

висловлювати власну 

думку, слухати і чути 

Повторення термінології.  

Бесіда. 

Фронтальна робота. 
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68. Порядок дій у прикладах з 

дужками типу: 20+(56-6); 

56+(56-50). 

правила розв’язання 

прикладів з дужками та без 

дужок, за допомогою вчителя 

розв’язує приклади з 

дужками. 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту. 

Досліджує проблемну 

ситуацію, отримує дані, 

перевіряє достовірність 

даних. 

інших осіб, оцінювати 

аргументи та змінювати 

думку на основі доказів; 

розпізнавати 

інформаційні 

маніпуляції. 

Ставлення: 

налаштованість на 

логічне обґрунтування 

позиції без 

передчасного переходу 

до висновків. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Дидактичні ігри.  

Інтерактивні форми 

роботи. 

Дослідження значень 

числових виразів, що 

містять дужки. 

Використання ІКТ. 

69. Порядок дій у прикладах з 

дужками типу: (35-5):3; 

20:(24-20). 

70. Порядок дій у прикладах з 

дужками типу: (35-5):3; 

20:(24-20). 

71. Узагальнення та 

систематизація знань. 

72. Тематична контрольна 

робота № 3. 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 20 ( 12 ГОД. ) 

73. Збільшення та зменшення 

числа на кілька одиниць. 

Знає та розуміє  вирази: 

«зменшити на…», 

«збільшити на…»; розуміє 

вирази «збільшити в кілька 

разів», «зменшити в кілька 

разів». 

Уміє за допомогою вчителя 

складати задачі за малюнком, 

коротким записом; 

записувати умову, визначати 

арифметичну дію за 

допомогою вчителя, 

записувати розв’язання та 

відповідь; розв’язувати прості 

арифметичні задачі, які 

Уміння: 

співпрацювати в 

команді для розв’язання 

проблеми; 

аргументувати та 

обстоювати власну 

позицію; 

приймати аргументовані 

рішення на основі 

аналізу всіх даних та 

формування причиново-

наслідкових зв’язків 

проблемної ситуації; 

робити споживчий вибір 

послуг і товарів на 

Повторення термінології. 

Короткі усні та письмові 

відповіді на запитання.  

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

Робота з підручником. 

Групове обговорення 

проблемних ситуацій.  

Виконання інтерактивних 

вправ. 

Узагальнення і 

систематизація знань про 

арифметичні дії.  

Читання та запис числових 

виразів.  

74. Збільшення та зменшення 

числа на кілька одиниць. 

75. Збільшення та зменшення 

числа на кілька одиниць. 

76. Збільшення та зменшення 

числа в кілька разів. 

77. Збільшення та зменшення 

числа в кілька разів. 

78. Збільшення та зменшення 

числа в кілька разів. 

79. Диференціація понять: 

«збільшення на…», 

«зменшення на…», 
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«збільшення в…»,  

«зменшення в…». 

містять вирази «збільшити 

«в», «зменшити «в». 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту.  

Формулює, використовує 

математичні  

поняття і факти. 

Вирізняє серед ситуацій із 

повсякденного життя ті, що 

розв’язуються 

математичними методами. 

основі чітких критеріїв, 

використовуючи 

математичні вміння. 

 

Ставлення: 

ощадливість і 

поміркованість 

рівне ставлення до 

інших осіб та 

відповідальність за 

спільну справу. 

Практична робота. 

Самостійна робота в 

зошиті. 

Самостійне виконання 

домашнього завдання. 

80. Диференціація понять: 

«збільшення на…», 

«зменшення на…», 

«збільшення в…»,  

«зменшення в…». 

81. Дії І і ІІ ступеня. Порядок 

виконання дій. 

82. Дії І і ІІ ступеня. Порядок 

виконання дій. 

83. Узагальнення та 

систематизація знань. 

84. Тематична контрольна 

робота № 4. 

ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ( 18 ГОД. ) 

85. Додавання одноцифрового і 

двоцифрового числа. 

Знає як знаходити суму і 

різницю чисел у межах 100.  

Уміє визначати кількість 

розрядних одиниць; 

розв’язувати приклади на 

додавання та віднімання в 

межах 100 з переходом через 

розряд прийомами письмових 

та усних обчислень. 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту. 

Планує власні дії, спрямовані 

на розв’язання проблемної 

Уміння: 

генерувати нові ідеї, 

аналізувати, 

ухвалювати оптимальні 

рішення, розв’язувати 

життєві проблеми; 

обстоювати свою 

позицію, дискутувати; 

використовувати різні 

стратегії, шукати 

оптимальні способи 

розв’язання проблемних 

ситуацій; 

Повторення термінології. 

Фронтальне опитування. 

Усний рахунок. 

Перегляд відеоуроків. 

Дидактичні ігри. 

Робота з підручником. 

Групове обговорення 

проблемних ситуацій.  

Виконання інтерактивних 

вправ «Карусель», «Коло 

ідей». 

Виконання вправ на 

узагальнення знань про 

86. Додавання одноцифрового і 

двоцифрового числа. 

87. Додавання двоцифрових 

чисел і круглих десятків. 

88. Додавання двоцифрових 

чисел і круглих десятків. 

89. Додавання двоцифрових 

чисел. 

90. Додавання двоцифрових 

чисел. 
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91. Віднімання одноцифрового 

числа від двоцифрового. 

ситуації. 

Досліджує проблемну 

ситуацію, отримує дані, 

перевіряє достовірність 

даних. 

Вирізняє серед ситуацій 

повсякденного життя ті, що 

розв’язуються 

математичними методами. 

Представляє результати 

розв’язання проблемної 

ситуації, пояснює їх 

застосування. 

будувати та 

досліджувати 

математичні моделі 

економічних процесів; 

планувати та 

організовувати 

діяльність для 

досягнення цілей; 

аналізувати власну 

економічну ситуацію, 

родинний бюджет, 

використовуючи 

математичні методи. 

 

Ставлення: 

відповідальність та 

ініціативність, 

впевненість у собі 

розуміння важливості 

математичних 

розрахунків та 

оцінювання ризиків. 

додавання і віднімання в 

межах 1 000 з переходом 

через розряд; застосування 

властивостей 

арифметичних дій в 

обчисленнях. 

92. Віднімання одноцифрового 

числа від двоцифрового. 

93. Віднімання двоцифрових 

чисел. 

94. Віднімання двоцифрових 

чисел. 

95. Віднімання від числа суми і 

навпаки. 

96. Віднімання від числа суми і 

навпаки. 

97. Додавання до числа різниці і 

навпаки. 

98. Додавання до числа різниці і 

навпаки. 

99. Віднімання від числа різниці 

і навпаки. 

100. Віднімання від числа різниці 

і навпаки. 

101. Узагальнення та 

систематизація знань. 

102. Тематична контрольна 

робота № 5. 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 100 ( 14 ГОД. ) 

103. Множення числа 2. Знає назву компонентів 

множення та ділення;  

таблицю множення чисел 2, 

3, 4, 5 та ділення на 2, 3, 4, 5. 

Уміння: 

організовувати та 

планувати свою 

навчальну діяльність; 

Виконання вправ, які 

передбачають формування 

умінь множити та ділити 

натуральні числа у межах 

104. Множення числа 2. 

105. Ділення на 2 рівні частини. 

106. Множення числа 3. 
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107. Множення числа 3. Уміє за допомогою вчителя 

формулювати означення 

переставної, сполучної і 

розподільної властивостей 

множення; виконувати 

приклади на всі дії з 

натуральними числами;   

виконує ділення. 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту. 

Представляє результати 

розв’язання проблемної 

ситуації, пояснює їх 

застосування. 

 

коригувати та 

оцінювати результати 

своєї навчальної 

діяльності; 

доводити правильність 

чи помилковість 

суджень. 

Ставлення: 

усвідомлення власних 

освітніх потреб та 

цінності нових знань і 

умінь; зацікавленість у 

пізнанні світу та 

розуміння важливості 

навчання впродовж 

життя; прагнення 

вдосконалювати 

результати людської 

діяльності. 

100. 

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

Робота з підручником. 

Групове обговорення 

проблемних ситуацій. 

Виконання інтерактивних 

вправ. 

108. Ділення на 3 рівні частини. 

109. Множення числа 4. 

110. Множення числа 4. 

111. Ділення на 4 рівні частини. 

112. Множення числа 5. 

113. Множення числа 5. 

114. Ділення на 5 рівних частин. 

115. Узагальнення та 

систематизація знань. 

116. Тематична контрольна 

робота № 5. 

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ( 24 ГОД. ) 

117. Види ліній: прямі, криві, 

ламані. 

Знає назви геометричних 

фігур; види ліній; визначення 

відрізка; елементи кута; 

визначення ламаної лінії і її 

види.  

Уміє за допомогою вчителя 

будувати відрізок, промінь, 

точку, пряму; вимірювати 

довжину відрізка; будувати 

Уміння: 

бачити математику у 

творах мистецтва; 

будувати фігури, 

графіки, схеми, 

діаграми тощо; 

унаочнювати 

математичні моделі; 

здійснювати необхідні 

Вивчення термінології, 

потрібної для роботи з 

темою.  

Побудова відрізків, 

ламаних, многокутників, 

трикутників, кутів за 

допомогою лінійки і 

косинця. 

Розпізнавання на рисунках 

118. Види ліній: прямі, криві, 

ламані. 

119. Види ліній: прямі, криві, 

ламані. 

120. Відрізок. Побудова відрізків 

за даними розмірами. 
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121. Відрізок. Побудова відрізків 

за даними розмірами. 

відрізок заданої довжини; 

позначати натуральні числа 

на прямій; будувати ламану; 

будувати кут, прямокутник, 

квадрат, коло, радіус за 

допомогою креслярських 

приладів(циркуль, косинець, 

лінійка, олівець тощо); 

будувати прямокутник, 

квадрат, трикутник на папері 

в клітинку за даними 

довжинами сторін; 

виконувати всі рухові дії, які 

потрібні для виконання 

завдання.  

Використовує необхідне 

приладдя та інформаційно-

комунікаційні технології. 

Застосовує математичні 

поняття, факти та 

послідовність дій для 

розв’язання проблемних 

ситуацій. 

Визначає та описує зв’язки 

між математичними 

об’єктами та об’єктами 

реального світу. 

Розпізнає геометричні 

об’єкти та їх елементи на 

розрахунки для 

встановлення 

пропорцій, відтворення 

перспектив, створення 

об’ємно-просторових 

композицій. 

 

Ставлення: 

усвідомлення 

взаємозв’язку 

математики та культури 

на прикладах із 

живопису, музики, 

архітектури тощо 

розуміння важливості 

внеску математиків у 

загальносвітову 

культуру. 

прямокутника, квадрата та 

виокремлення їх, як 

елементів, у складі інших 

фігур. 

Використання 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

для моделювання 

геометричних фігур із 

заданими властивостями. 

Конструювання 

геометричних фігур. 

Інтерактивні форми 

роботи. 

Практична робота на 

вимірювання та побудову. 

122. Додавання і віднімання 

відрізків.  

123. Додавання і віднімання 

відрізків. 

124. Кути. Види кутів. 

125. Кути. Види кутів. 

126. Ламана лінія.  

127. Ламана лінія. 

128. Прямокутник як окремий 

випадок замкненої ламаної 

лінії.  

129. Прямокутник як окремий 

випадок замкненої ламаної 

лінії. 

130. Квадрат як окремий випадок 

замкненої ламаної лінії.  

131. Квадрат як окремий випадок 

замкненої ламаної лінії. 

132. Трикутники. Види 

трикутників за кутами. 

133. Трикутники. Види 

трикутників за кутами. 

134. П’ятикутник як окремий 

випадок замкненої ламаної 

лінії.  

135. П’ятикутник як окремий 

випадок замкненої ламаної 
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лінії. площині та в просторі. 

Визначає та описує 

математичні характеристики 

навколишніх об’єктів 

(кількість, розмір, форма). 

136. Шестикутник. Креслення за 

даними точками, зразком. 

137. Шестикутник. Креслення за 

даними точками, зразком. 

138. Коло. Круг. Побудова кола за 

допомогою циркуля. 

139. Коло. Круг. Побудова кола за 

допомогою циркуля. 

140. Узагальнення та 

систематизація знань. 

АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ. РОБОТА З ДАНИМИ (16 ГОД. ) 

141. Розв’язування текстових 

математичних задач. 

Уміє за допомогою вчителя 

розв’язувати нескладні 

текстові математичні задачі, 

що вимагають використання 

залежностей між величинами 

(ціна, кількість і вартість 

тощо); розв’язувати 

арифметичні задачі на 

знаходження добутку і 

частки, збільшення числа в 

декілька разів, зменшення 

числа в декілька разів; 

складати короткий запис 

умови, пояснювати 

розв’язання, записувати 

арифметичну дію, відповідь 

задачі; розв'язувати сюжетні 

Уміння: 

генерувати нові ідеї 

щодо розв’язання 

проблемної ситуації, 

аналізувати та 

планувати їх втілення. 

Ставлення: 

відкритість до 

інновацій, позитивне 

оцінювання та 

підтримка 

конструктивних ідей 

інших осіб. 

 

Уміння: 

розпізнавати проблеми, 

що виникають у 

Вивчення термінології, 

потрібної для роботи з 

темою.  

Виконання вправ та 

розв’язування задач, 

передбачених очікуваними 

результатами навчання. 

Робота з підручником. 

Групове обговорення 

проблемних ситуацій.  

Виконання інтерактивних 

вправ. 

142. Розв’язування текстових 

математичних задач. 

143. Прості текстові арифметичні 

задачі на зменшення та 

збільшення на кілька 

одиниць. 

144. Прості текстові арифметичні 

задачі на зменшення та 

збільшення на кілька 

одиниць. 

145. Задачі на знаходження 

невідомого доданка. 

146. Задачі на знаходження 

невідомого доданка. 
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147. Задачі на знаходження 

невідомого зменшуваного. 

задачі з реальними даними 

щодо: використання 

природних ресурсів, їх 

збереження та примноження; 

даних про безпеку і охорону 

здоров'я; безпеки руху; 

розрахунку сімейного 

бюджету, можливості 

здійснення масштабних 

покупок; розрахунків, 

пов'язаних із календарем і 

годинником тощо. 

довкіллі, які можна 

розв’язати, 

використовуючи засоби 

математики; 

оцінювати, 

прогнозувати вплив 

людської діяльності на 

довкілля через 

побудову та 

дослідження 

математичних моделей 

природних процесів і 

явищ. 

Ставлення:  

зацікавленість у 

дотриманні умов 

екологічної безпеки та 

сталому розвитку 

суспільства 

визнання ролі 

математики в 

розв’язанні проблем 

довкілля. 

148. Задачі на знаходження 

невідомого зменшуваного. 

149. Задачі на знаходження 

невідомого від’ємника. 

150. Задачі на знаходження 

невідомого від’ємника. 

151. Задачі на дві дії. Складені 

задачі. 

152. Задачі на дві дії. Складені 

задачі. 

153. Структурні компоненти 

задачі: умова, числові дані, 

запитання, розв’язання та 

відповідь. 

154. Структурні компоненти 

задачі: умова, числові дані, 

запитання, розв’язання та 

відповідь. 

155. Узагальнення та 

систематизація знань. 

156. Тематична контрольна 

робота № 6. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ  ЗА РІК ( 14 ГОД. ) 

157. Додавання в межах 100. Знає назву компонентів і 

результат дії додавання та 

віднімання; назву 

компонентів і результат дії 

Уміння: 

структурувати дані; 

діяти за алгоритмом та 

складати алгоритм; 

Повторення термінології. 

Усний рахунок. 

Дидактичні ігри. 

Математичний диктант. 

158. Додавання в межах 100. 

159. Віднімання в межах 100. 

160. Віднімання в межах 100. 
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161. Множення в межах 100. множення та ділення; види 

ліній. 

Уміє за допомогою вчителя 

виконувати додавання та 

віднімання чисел у межах 

100; виконувати множення та 

ділення чисел у межах 100; 

вимірювати довжину ламаної 

лінії; будувати ламану лінію 

за даними розмірами. 

Читає та розуміє тексти 

математичного змісту. 

Планує власні дії, спрямовані 

на розв’язання проблемної 

ситуації. 

Вирізняє серед ситуацій із 

повсякденного життя ті, що 

розв’язуються 

математичними методами. 

визначати достатність 

даних для розв’язання 

задачі; використовувати 

різні знакові системи; 

оцінювати достовірність 

інформації; доводити 

істинність тверджень; 

Ставлення: 

критичне осмислення 

інформації та джерел її 

отримання 

усвідомлення 

важливості 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій для 

ефективного 

розв’язання 

математичних задач. 

Індивідуальна робота. 

Виконання вправ, які 

передбачають формування 

умінь додавання, 

віднімання, множення та 

ділення чисел в межах 100. 

Розв'язування логічних 

задач. 

Розв'язування сюжетних 

задач на обчислення 

арифметичним методом. 

Виконання вправ для 

діагностики знань та 

повторення матеріалу за 

курс початкової школи 

результатів навчання. 

Практична робота. 

162. Множення в межах 100. 

163. Ділення в межах 100. 

164. Ділення в межах 100. 

165. Види ліній. Ламана лінія. 

166. Побудова ламаної лінії. 

167. 

 

Трикутники. Види три- 

кутників за кутами. Побудова 

за кутами. 

168. Трикутники. Види три- 

кутників за кутами. Побудова 

за кутами. 

169. Узагальнення та 

систематизація знань. 

170. Тематична контрольна 

робота № 7. 

Навчальні досягнення учнів 5 класу підлягають поточному оцінюванню формувального характеру, у ході якого 

відстежуються процес засвоєння компонентів  змісту освіти, та підсумковому тематичному та річному оцінюванню, під 

час якого встановлюється відповідність здобутих учнями результатів навчання нормативно встановленим параметрам. 

Об’єктами поточного оцінювання є очікувані результати навчання, визначені програмою; об’єктами підсумкового 

оцінювання – очікувані та обов’язкові результати навчання, зафіксовані в Державному стандарті базової загальної 

освіти.  

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здійснюється систематично в індивідуальній формі, у формах 

самоконтролю і взаємного контролю, фронтально за допомогою методів спостереження, усного опитування, вивчення 

учнівських робіт і т.д. Здійснення зворотного зв’язку з учнями в процесі оцінювання виконаних робіт має орієнтувати їх 

на успіх, підтримувати й надихати на саморозвиток і вдосконалення. 
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4. «Пізнаємо природу» 

 (70 годин; 2 години на тиждень) 
Навчальна програма інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для 5 класу розроблена відповідно до Державного 

стандарту базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 

року) та на основі модельної навчальної програми інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для 5-6 класів спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (адаптаційний цикл базової 

середньої освіти) (авт. Василенко Н. А., Трикоз С. В., Калюкова Ж. С., 2022р.), рекомендованою Міністерством освіти 

і науки України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 383). 

Навчальна програма «Пізнаємо природу» природничої освітньої галузі у 5 класі (адаптаційний цикл базової 

середньої освіти) у відповідності до загального обсягу навчального навантаження розрахована на 2 години на тиждень. 

Навчальна програма надає можливості реалізувати вимоги до обов’язкових результатів навчання у природничій 

освітній галузі, що визначені Державним стандартом. 

Мета навчальної програми зорієнтована на формування природничих компетентностей здобувачів освіти шляхом 

засвоєння системи інтегрованих знань про природу, усвідомлення своєї приналежності до природи і суспільства, 

створення елементарної бази для засвоєння здобувачами освіти, відповідно до їх вікових особливостей, досвіду 

дослідження природи, розуміння змін, зумовлених людською діяльністю, усвідомлення відповідальності за наслідки 

такої діяльності; розвиток екологічних компетентностей, що передбачають дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадливого використання природних ресурсів; розвиток наскрізних вмінь – читати з розумінням, вчитися 

висловлювати свою думку, діяти творчо, виявляти ініціативу, вчитись приймати рішення та розв’язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими. 

Основна ідея навчальної програми полягає в розкритті та встановленні зв’язків між компонентами живої і неживої 

природи, усвідомленні належності людини до природи та суспільства, створенні передумов для бережливого 

ставлення до навколишнього середовища, у розумінні впливу трудової діяльності людей на всі компоненти природи. 

Навчальна програма курсу «Пізнаємо природу» сприяє вихованню у дітей любові до природи, до свого краю, 

вихованню екологічної свідомості, бережливого ставлення до власного здоров’я і життя. 

Відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти навчальна програма «Пізнаємо природу» для 

5 класу має наступні завдання: 

- формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що відображає закони і 

закономірності живої і неживої природи та місце в ній людини; усвідомлення дитиною особистого досвіду 
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спілкування з природою; 

- формування уявлень про способи отримання та застосування інформації про природу; 

- підвищення активності та формування мотивації учнів до пошуку знань шляхом використання інтерактивних 

форм роботи; 

- оволодіння доступними способами пізнання предметів та явищ природи, набування досвіду різноманітних форм 

діяльності; 

- формування практичних умінь і навичок поведінки в природі і соціальному середовищі, екологічної культури, 

здорового способу життя; 

- розвиток пізнавальних, дослідницьких, творчих, комунікативних здібностей, застосування засвоєних знань і 

навичок у повсякденному житті; 

- розвиток і корекція пізнавальної і емоційно-вольової сфери учнів, активності та самостійності, здатності до 

творчості, самовираження і спілкування; 

- підвищення рівня готовності учнів до засвоєння природничо-географічного матеріалу в наступних класах. 

Навчальна програма «Пізнаємо природу» розроблена з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей 

із порушеннями інтелектуального розвитку. Зміст програми має корекційне спрямування, що передбачає використання 

спеціальних методів і прийомів та організаційних форм навчання (індивідуально-диференційований підхід). 

Ефективність засвоєння природничого матеріалу дітьми із порушеннями інтелектуального розвитку досягається за 

допомогою прийомів порівняння, співставлення подібних понять, явищ, визначення спільного і відмінного; за 

допомогою методів, які використовуються природничими науками: проведення спостережень, дослідів, 

практичних робіт, демонстрації натуральних об’єктів, екскурсій. Навчальний матеріал має практичне спрямування, що 

забезпечує можливості використання учнями набутих уявлень і понять як на уроках, так і у повсякденному житті. 

Навчальна програма «Пізнаємо природу» сприяє: 

- вихованню у дітей любові до природи, до свого краю, вихованню екологічної свідомості, бережливого ставлення 

до власного здоров’я і життя; 

- встановленню зв’язків між компонентами живої і неживої природи; 

- усвідомленні належності людини до природи та суспільства; 

- створенні передумов для бережливого ставлення до навколишнього середовища; 

- розумінні впливу трудової діяльності людей на всі компоненти природи. 
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Структура інтегрованого курсу будується на основі лінійного та спірально-концентричного принципу, що 

передбачає поступове поглиблення та розширення знань та повторення теоретичного і практичного матеріалу з метою 

усвідомлення та узагальнення сутності явищ і процесів відповідно до вікових та пізнавальних особливостей учнів. 

Добір навчального матеріалу здійснено відповідно до пізнавальних можливостей здобувачів освіти 5 класів із 

порушеннями інтелектуального розвитку з урахуванням загально дидактичних принципів навчання, а також, принципу 

достатності навчального матеріалу для формування у дітей уявлень про навколишній світ, усвідомлення своєї 

належності до природи, розуміння сутності об’єктів живої та неживої природи, зв’язків між природою та трудовою 

діяльністю людини; та принципу доступності матеріалу для сприймання та засвоєння дітьми із порушеннями 

інтелектуального розвитку. Наскрізним для всього курсу є питання охорони природи. Зміст програми складено таким 

чином, що надає можливості здобувачам освіти усвідомити тісний зв’язок життя людини з природою, необхідність 

оберігати природу приумножувати її багатства. Не розкриваючи поняття про біологічну рівновагу в природі, дітям 

надаються уявлення про те, що загибель одного природного об’єкта може привести до загибелі інших.  

Структура інтегрованого курсу в 5 класі представлена такими розділами:  

1. Вчимося досліджувати природу.  

2. Вивчаємо неживу природу.  

3. Дізнаємось про нашу планету та Всесвіт.  

4. Вивчаємо живу природу. Рослинний світ.  

5. Вивчаємо живу природу. Тваринний світ.  

6. Пізнаємо себе.  

7. Вчимося зберігати природу. 

Зміст навчальної програми «Пізнаємо природу» складено таким чином, що надає можливості здобувачам освіти 

усвідомити тісний зв’язок життя людини з природою, необхідність оберігати природу приумножувати її багатства. 

По закінченню курсу у здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями повинні бути сформовані уявлення про 

навколишній світ, усвідомлення своєї належності до природи, розуміння сутності об’єктів живої та неживої природи, 

зв’язків між природою та трудовою діяльністю людини.  
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Пропонований зміст 

інтегрованого курсу 

К-ть 
годин 

Види  навчальної 

діяльності 

Очікуванні результати 

навчання 

Спрямованість 
корекційно-розвиткової 

роботи 

РОЗДІЛ 1. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ. 

Для чого досліджують 

природу. Методи 

дослідження природи.  

Що відноситься до живої та 

неживої природи. Ознаки 

живої та неживої природи. 

Людина – частина живої 

природи. Ознаки: дихання, 

живлення, рух, зростання. 

Роль людини в природі. 
Правила безпеки 

життєдіяльності під час 

екскурсії. 

  4 Формулювання 

спостереження за 

природою. Екскурсія в 

природу реальна або 

віртуальна з ціллю 

спостереження. 

Дотримування правил 

безпеки під час 

виконання завдання. 

Дослідження та 

обговорення ознак 

живої природи на 

прикладі людини. 

Учень/учениця   знає, 

розуміє та може пояснити за 

допомогою вчителя  основні 

закономірності живої та 

неживої природи, за 

запитаннями вчителя 

пояснює, чому людина є 

частиною живої природи, 

може перелічити ознаки 

живої природи, характерні 

для людини; обговорює 

чинники, що впливають на 

здоров’я людини; пояснює 

на основі особистого 

досвіду , що природу можна 

досліджувати і пізнавати; 
пізнає світ природи 

засобами простих наукових 

досліджень за допомогою 

вчителя; відповідає за 

допомогою  вчителя на 

чітко сформульовані 

запитання за змістом уроку; 
розвиває власне 

Формування 

зацікавленості та 

позитивного ставлення до 

курсу. Формування та 

розвиток основних 

природничих та 

екологічних 

компетентностей.  

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Розвиток уваги завдяки 

спостереженням.  

Розвиток мовлення при 

засвоєнні нових назв. 

Розвиток мислення 

шляхом встановлення 

причинно-наслідкових 

зв’язків у існуванні 

людини, як частини живої 

природи.  

Розвиток усного мовлення 

в процесі відповідей на 

запитання та самостійного 

складання речень за 
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елементарне наукове 

мислення; знає і 

дотримується правил 

безпеки життєдіяльності під 

час екскурсії. 

тематикою уроку. 

РОЗДІЛ 2. ВИВЧАЄМО НЕЖИВУ ПРИРОДУ. 

Вода 

Вода в природі. Вода – 

рідина. 

Прозора й каламутна вода. 

Питна вода. Водойми. 

Поняття джерело, колодязь, 

струмок, річка. 

Використання води. Охорона 

води від забруднення. 

Правила безпеки на водоймі. 

  5 Спостереження за 

водою (прості досліди). 

Малювання прозорої й 

каламутної води. 

Екскурсія до 

найближчого 

водоймища. Віртуальна 

екскурсія «Водойми 

світу» 

Учень/учениця: 

розуміє значення води у 

природі, за допомогою 

вчителя може пояснити, 

чому вода – це рідина; 

за малюнками наводить 

приклади охорони 

водоймищ; ознайомлений із 

значенням понять, які 

характеризують водойми 

(джерело, струмок, річка); 

за малюнками пояснює 

/визначає значення води для 

людей, рослин, тварин; 

відповідає за допомогою 

вчителя на запитання за 

змістом уроку; знає і 

дотримується правил 

безпеки життєдіяльності під 

час екскурсії. 

Розвиток мислення 

шляхом аналізу добутих 

знань про воду, та 

формування 

причиннонаслідкових 

зв’язків між водою та 

живою природою. 

Формування мисленнєвих 

операцій порівняння та 

узагальнення під час 

вивчення водойм. 

Розвиток уваги під час 

онлайн-екскурсії. 

Формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

Повітря 

Повітря навколо нас. 

Значення повітря для 

  5 Спостереження за 

погодою. 

Ведення календаря 

Учень/учениця: 

знає і розповідає за 

допомогою вчителя правила 

Формування уявлень про 

стихійні явища та погодні 

умови. 
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людини, рослин, тварин. 

Рух повітря. Вітер. 

Погода. Прогноз погоди. 

Погодні умови. Календар 

погоди. 

Міні-проект «Прогноз погоди 

за народними прикметами». 

Стихійні явища. Правила 

поведінки під час стихійного 

лиха (землетрус, повінь, гроза 

тощо). 

Термометр. Вимірювання 

температури повітря. 

Дослідження зміни 

температури повітря 

протягом доби. Охорона 

повітря. 

погоди. 

Екскурсія з метою 

спостереження за 

погодою, силою вітру, 

тощо. 

Практична робота: 

вимірювання 

температури повітря. 

Обговорення з 

учителем важливості 

дослідження погодних 

умов. 

Віртуальна екскурсія 

«Стихійні явища» 

Колективна робота над 

міні-проектом 

«Прогноз погоди за 

народними 

прикметами» 

поведінки під час 

стихійного лиха; 

розуміє, для чого 

складається прогноз погоди, 

ознайомлений із значенням 

поняття - прогноз погоди; 

вміє працювати в команді; 

відповідає за допомогою 

вчителя на запитання за 

змістом уроку. 

Розширення понять про 

значення повітря для 

рослин, тварин і людини. 

Розвиток мислення на 

основі формування умінь 

користування 

термометром. Розвиток 

уваги при проведенні 

досліджень. Формувати 

вміння працювати в 

команді. Формування та 

розвиток основних 

природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Корисні копалини 

Корисні копалини та їх 

значення. 

Знаходження корисних 

копалин. 

Горючі і негорючі корисні 

копалини. Використання 

корисних копалин. Охорона 

земних надр. 

Правила поводження з газом 

  5 Ознайомлення з 

демонстраційними 

матеріалами (зразками) 

корисних копалин. 

Набуття досвіду в 

процесі порівняння 

зразків різних корисних 

копалин. 

Колективне 

обговорення за 

Учень/учениця: 

називає за допомогою 

зразків і малюнків деякі 

корисні копалини; 

розподіляє і класифікує 

корисні копалини на горючі 

та негорючі; за малюнками 

наводить приклади 

використання корисних 

копалин; ознайомлений з 

Формування уявлень про 

корисні копалини. 

Формування та розвиток 

мисленнєвих операцій 

порівняння, класифікації, 

аналізу на основі 

обстеження різних видів 

корисних копалин. 

Розвиток мовлення при 

позначенні різних 
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у побуті. допомогою запитань 

вчителя правил 

користування газом у 

побуті. 

Віртуальна екскурсія 

«Корисні копалини 

рідного краю» 

поняттям «корисні 

копалини»; знає правила 

користування газом у 

побуті; 

відповідає за допомогою 

вчителя на запитання за 

змістом. 

корисних копалин. 

Формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

Ґрунти 

Поняття «ґрунти». Ґрунти 

піщані, глинисті, чорноземні. 

Значення та використання 

ґрунтів у сільському 

господарстві. Охорона 

ґрунтів. 

  5 Ознайомлення з 

демонстраційними 

матеріалами різних 

видів ґрунтів. 

Практична робота: 

порівняння піщаного, 

глинистого та 

чорноземного ґрунту, 

малювання різних 

ґрунтів. 

Учень/учениця: 

називає види ґрунтів за 

допомогою вчителя; 

ознайомлений з поняттям 

«ґрунти»; 

пояснює використання 

ґрунту у сільському 

господарстві за допомогою 

запитань вчителя; 

за малюнками наводить 

приклади заходів з охорони 

ґрунтів, пояснює/визначає 

значення ґрунту в 

сільському господарстві; 

може виконувати простіші 

практичні завдання; 

відповідає за допомогою 

вчителя на запитання за 

змістом уроку. 

Розширення та уточнення 

понять про ґрунти. 

Розвиток мислення 

шляхом формування 

причинно-наслідкових 

зв’язків між видами 

ґрунтів та врожайністю. 

Розвиток вміння 

спостерігати за природою. 

Формування бережливого 

ставлення до природних 

ресурсів. Формування та 

розвиток основних 

природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

РОЗДІЛ 3. ДІЗНАЄМОСЯ ПРО НАШУ ПЛАНЕТУ ТА ВСЕСВІТ. 

Поняття про Всесвіт і 

Землю 

   6 Обговорення з 

вчителем необхідності 

Учень/учениця: 

за допомогою запитань 

Формування уявлень про 

Всесвіт та Сонячну 
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Земля – планета сонячної 

системи. 

Як рухається наша планета. 

Відомості про Сонце і 

Місяць. 

Глобус і фізичні карти 

півкуль. 

Півкулі і полюси Землі. 

Материки і океани. 

Сезонні і добові зміни в 

природі, їх причини. 

Практичні завдання: 

спостереження за рухом 

Сонця, спостереження за 

небом неозброєним оком. 

Правила безпеки 

життєдіяльності під час 

екскурсії. 

знань про Землю. 

Дослідження добових 

змін в природі – 

практична робота. 

Робота з картою і 

глобусом за допомогою 

вчителя. 

Виконання 

практичного завдання 

по спостереженню за 

рухом Сонця на протязі 

доби. 

Віртуальна екскурсія 

до планетарію з метою 

ознайомлення з нашою 

планетою в Сонячній 

системі. Обмін 

враженнями від 

побаченого. 

вчителя та 

малюнків/макетів 

розповідає про Всесвіт та 

Сонячну систему; 

ознайомлений з поняттями 

Земля, Місяць, Сонце, 

Всесвіт; має уявлення про 

глобус і карту півкуль; за 

допомогою вчителя може 

показати на глобусі та карті 

полюси Землі, півкулі, 

материки та океани; 

відповідає за допомогою 

вчителя на запитання за 

змістом уроку; знає і 

дотримується правил 

безпеки життєдіяльності під 

час виконання практичного 

завдання. 

систему. Розвиток 

наочнообразного 

мислення на основі 

усвідомлень знань про 

глобусі фізичні карти 

півкуль. 

Збагачення активного 

словника новими назвами. 

Розвиток усного 

монологічного мовлення. 

Формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

Формування елементарної 

дослідницької 

компетенції. 

РОЗДІЛ 4. ВИВЧАЄМО ЖИВУ ПРИРОДУ. РОСЛИННИЙ СВІТ. 

Рослини 

Рослина – частина живої 

природи. Загальні відомості 

про будову рослин. 

Різноманіття рослин на Землі. 

Рослини лісу. Рослини луків. 

Рослини прісних водойм. 

Рослини болота. 

Дикорослі та культурні 

  10 Ознайомлення з 

демонстраційними 

матеріалами різних 

видів рослин. 

Практична робота: за 

допомогою вчителя 

проведення 

дослідження будови 

рослини, основних 

Учень/учениця: 

має уявлення про будову 

рослини, знає, виділяє і 

називає основні органи 

квіткової рослини; 

розпізнає і називає 

найпоширеніші рослини і їх 

використання; 

порівнює між собою різні 

Розвиток зв'язного 

мовлення і мислення при 

порівнянні різних видів 

рослин. Розвиток 

самостійності при 

виконанні практичної 

роботи. 

Розвиток мислення 

шляхом формування 
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рослини. 

Рослини поля. Кімнатні 

рослини. 

Назви й використання 

найхарактерніших рослин. 

Охорона рослин. Червона 

книга України. 

частин квіткової 

рослини. 

Спостереження за 

рослинами в природі: 

які бувають стебла, 

листя тощо. 

Порівняння різних 

видів рослин, набуття 

досвіду порівняння. 

Обговорення з 

вчителем Червоної 

книги України. 

Екскурсія 

реальна/віртуальна за 

темою «Різноманіття 

рослин». 

Екскурсія до шкільної 

теплиці. 

рослини, класифікує 

рослини за середовищем 

життя (рослин лісу, луків, 

поля тощо); 

групує за допомогою 

вчителя різні рослини в 

належні групи; вміє 

досліджувати і спостерігати 

за рослинами в природі; 

знає як доглядати за 

кімнатними рослинами; 

ділиться враженнями про 

екскурсії; відповідає за 

допомогою вчителя на 

запитання за змістом уроку; 

пояснює на основі 

особистого досвіду, що 

природу можна 

досліджувати і пізнавати; 

особисто дотримується 

правил охорони рослин. 

причинно-наслідкових 

зв’язків на прикладі 

охорони рослин. Розвиток 

аналітичного сприймання 

шляхом дослідження 

різних груп рослин. 

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Формування та розвиток 

основних 

природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

РОЗДІЛ 5. ВИВЧАЄМО ЖИВУ ПРИРОДУ. ТВАРИННИЙ СВІТ. 

Тварини 

Тварина – частина живої 

природи. 

Різноманіття тваринного 

світу. 

Тварини – мешканці суші. 

Тварини – мешканці водойм. 

 10 Ознайомлення за 

демонстраційними 

матеріалами з різними 

видами тварин. 

Порівняння різних 

видів тварин, набуття 

досвіду при цих 

Учень/учениця: 

має уявлення про 

різноманітність тваринного 

світу; групує за допомогою 

вчителя різних тварин в 

належні групи; 

називає групи тварин за 

Розширення та уточнення 

стійких понять про різні 

групи тварин. Розвиток 

мислення шляхом 

формування 

причиннонаслідкових 

зв’язків між охороною 
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Птахи. 

Комахи. 

Свійські та дикі тварини. 

Значення тварин в природі та 

для людини. 

 Охорона тварин. Тварини, 

занесені до Червоної книги. 

порівняннях. 

Проведення групового 

дослідження за 

тваринами (на прикладі 

риб в акваріумі), 

додержуючись наданої 

інструкції, та за 

допомогою вчителя. 

Обговорення з 

вчителем Червоної 

книги України. 

Віртуальна екскурсія за 

темою «Різноманіття 

тварин». 

місцем їх існування; 

досліджує і спостерігає за 

тваринами в природі; 

вміє доглядати за 

домашніми тваринами; 

Ділиться враженнями про 

екскурсії; має уявлення про 

тварин, які занесені до 

Червоної книги; знає і 

розуміє про необхідність 

охорони тварин; 

Пояснює на основі 

особистого досвіду, що 

природу можна 

досліджувати і пізнавати; 

особисто дотримується 

правил охорони тварин; 

відповідає за допомогою 

вчителя на запитання за 

змістом уроку. 

тварин та їх подальшим 

існуванням у природі. 

Розвиток аналітичного 

сприймання шляхом 

дослідження різних груп 

тварин. 

Розвиток уваги в процесі 

спостереження за 

тваринами в природі та 

домашніми тваринами. 

Формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних 

компетентностей. 

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Збагачення активного 

словника новими 

поняттями. 

РОЗДІЛ 6. ПІЗНАЄМО СЕБЕ. 

Наше здоров’я 

Людина – частина живої 

природи. 

Зовнішня будова тіла 

людини. 

Ознайомлення із 

внутрішньою 

будовою тіла людини. 

 10 Обговорення з 

вчителем важливості 

вивчення організму 

людини, необхідності 

збереження здоров’я. 

Дослідження власних 

корисних і шкідливих 

звичок. 

Учень/учениця: 

має уявлення про зовнішню 

будову тіла людини, про 

основні внутрішні органи; 

пояснює, яких правил 

дотримуватись, щоб бути 

здоровим; 

класифікує корисні і 

Розвиток пам’яті на основі 

відтворення правил 

здорового способу життя. 

Розширення уявлень про 

зовнішню і внутрішню 

будову людини. 

Розвиток мислення в 

процесі встановлення 
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Частини тіла та їх функції. 

Формування постави. 

Фізична активність. Повітря і 

дихання. 

Здорове харчування, догляд 

за зубами, режим прийому 

їжі.  

Режим дня і сон. 

Загартовування організму. 

Особиста гігієна. Корисні і 

шкідливі звички. Навички, 

що сприяють збереженню 

здоров’я людини. 

Емоційне здоров’я людини. 

Перегляди фільмів: 

«знайомство з 

організмом людини». 

Практичні завдання: 

- дослідження дихання 

у людини на власному 

прикладі; 

- дослідження 

самопочуття при 

фізичних 

навантаженнях. 

Формулювання 

висновків за 

допомогою вчителя 

стосовно навичок і 

звичок для збереження 

власного здоров’я. 

шкідливі для здоров’я 

людини навички; 

за малюнками 

називає/показує органи 

руху, пояснює основи 

правильної осанки; 

може пояснити за 

допомогою вчителя що таке 

емоції та емоціональне 

здоров’я людини; 

розуміє значення чистого 

повітря для дихання; має 

уявлення про значення 

фізичної активності для 

здоров’я; знає та 

дотримується правил 

особистої гігієни; за 

допомогою вчителя робить 

елементарні висновки в 

процесі виконання 

практичних завдань і 

досліджень; 

дотримується правил 

здорового способу життя;  

вміє співпрацювати в групі. 

причинно-наслідкових 

зв’язків у існуванні 

людини як частини живої 

природи. Розвиток усного 

мовлення в процесі 

відповіді на запитання та 

складання запитань, за 

незначною допомогою 

вчителя. Формування та 

розвиток основних 

природничих 

компетентностей. 

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Збагачення активного 

словника новими 

поняттями. 

Розвиток самостійності 

при виконанні практичної 

роботи. 

РОЗДІЛ 7. ВЧИМОСЯ ЗБЕРІГАТИ ПРИРОДУ. 

Людина і природне 

середовище 

Ставлення людини до 

 10 Обговорення з 

вчителем необхідності 

вивчення 

Учень/учениця: 

знає, розуміє та може 

пояснити за допомогою 

Формування дбайливого 

ставлення до природи, 

формування основ 
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природи. 

Людина – частина природи. 

Вплив діяльності людини на 

довкілля. 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів. 

Поняття екологія. Взаємодія з 

природою задля її 

збереження. 

Охорона природи. 

Заповідники. 

Червона книга України. 

Природні скарби України. 

Правила поведінки в природі. 

Природа у творчості поетів, 

письменників, художників. 

Вироби з природного 

матеріалу. 

взаємозв’язків між 

людиною і природою. 

Набуття знань в 

процесі ознайомлення 

із природними 

об’єктами. 

Розв’язування простих 

ситуативних завдань 

екологічної тематики, 

наприклад, як можна 

зменшити забруднення 

довкілля. 

Дослідження власної 

поведінки щодо 

правильної взаємодії з 

природою. 

Практичні завдання: 

вивчення віршів, 

створення малюнків 

природничого змісту. 

Засвоєння правил 

поведінки у природі. 

Віртуальна екскурсія 

по заповідникам 

України. 

вчителя основні 

закономірності живої та 

неживої природи, має 

уявлення про природне 

середовище і про те, що 

людина є невід’ємною 

частиною природи; 

розуміє і за допомогою 

вчителя пояснює, який 

вплив має діяльність 

людини на природне 

середовище; 

за допомогою вчителя 

наводить приклади 

взаємозв’язків людини с 

природою; 

відповідає на прості, чітко 

сформульовані запитання 

стосовно забруднення 

довкілля; 

засвоює правила поведінки 

в природі; 

виконує прості практичні 

завдання (вірш, малюнок 

природничого змісту); 

знає і дотримується правил 

безпеки життєдіяльності під 

час перебування на природі; 

ділиться враженнями про 

екологічної свідомості. 

Розширення уявлень про 

екологію. 

Розвиток мислення в 

процесі встановлення 

причинно-наслідкових 

зв’язків у існуванні 

людини як частини живої 

природи. Розвиток усного 

мовлення в процесі 

відповіді на запитання та 

складання запитань, за 

допомогою вчителя. 

Формування та розвиток 

основних природничих 

компетентностей. 

Формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Збагачення активного 

словника новими 

поняттями. 

Розвиток самостійності 

при виконанні практичних 

завдань. 
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екскурсії в природу і 

віртуальні екскурсії; 

за допомогою вчителя 

розв’язує прості ситуативні 

завдання екологічного 

напрямку. 

Орієнтовані показники досягнень та сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року:  

- розуміє та пояснює  основні закономірності живої та неживої природи; 

- може перелічити ознаки живої природи, характерні для людини; 

- обговорює чинники, що впливають на здоров’я людини; 

- має уявлення про вплив людини на природу; 

- розуміє значення води у природі для рослин, тварин та людини; 

- має уявлення про погодні явища, наводить приклади стихійних явищ; 

- розуміє, для чого складається прогноз погоди; 

- використовує знання про особливості погоди у повсякденному житті; 

- має уявлення про корисні копалини;  

- розподіляє і класифікує корисні копалини на горючі та негорючі; 

- знає правила користування газом у побуті; 

- називає види ґрунтів, пояснює використання ґрунту у сільському господарстві; 

- має уявлення про Всесвіт та Сонячну систему; 

- ознайомлений з поняттями Земля, Місяць, Сонце; 

- має уявлення про глобус і карту півкуль; 

- має уявлення про будову рослини; 

- знає, виділяє і називає основні органи квіткової рослини; 

- має уявлення про різноманітність тваринного світу; 

- дотримується  правил охорони рослин і тварин; 

 - має уявлення про зовнішню будову тіла людини, про основні внутрішні органи; 

- класифікує корисні і шкідливі для здоров’я людини навички; 

- розуміє значення чистого повітря для дихання; 
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- має уявлення про значення фізичної активності для здоров’я; 

- знає та дотримується правил особистої гігієни; 

- дотримується правил здорового способу життя; 

- має уявлення про природне середовище і про те, що людина є невід’ємною частиною природи; 

- знає і дотримується правил безпеки життєдіяльності під час екскурсій та перебування на природі; 

 

 

5. Технології. Обслуговуюча праця 

(6 годин на тиждень) 

Навчальну програму «Технології» (обслуговуюча праця) для 5 класу розроблено відповідно до Державного 

стандарту базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 

року) та на основі модельної навчальної програми «Технології (обслуговуюча праця)» для 5-6 класів спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Дорошенко Н.М., Тороп 

К.С., Ярмола Н.А., Терещенко В.В., Швець Н.М.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН 

України від 26.04.2022 № 383). 

Трудове навчання покликане створювати умови для формування технічно, технологічно освіченої особистості, 

підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного суспільства, життєво 

необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів 

інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленню в них навичок 

творчої діяльності, виховання культури праці. Програмою передбачено, що необхідною умовою формування 

компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів 

педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Зміст програми «Технології (обслуговуюча праця). 5-6 класи» забезпечує формування технічного світогляду, 

закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, 

суспільства, виробництва і людини, створює сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, обґрунтованого 

вибору професії з урахуванням власних здібностей, фізичних можливостей, уподобань і інтересів, сприяє розвитку 

технічної творчості та конструкторських здібностей, становленню морально-вольових якостей, культури праці. 

Дана програма: 

– передбачає досягнення очікуваних результатів навчального предмету; 
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– визначає зміст і види навчальної діяльності здобувачів освіти; 

– ґрунтується на визначених Державним стандартом ціннісних орієнтирах; 

– охоплює формування ключових компетентностей; 

– формує пізнавальну діяльність  особи в цілому; 

– підвищує рівень соціальної компетентності; 

– розширює уявлення про професії; 

–  сприяє розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в декоративно-ужитковому 

мистецтві; 

– передбачає вироблення навичок раціонального використання та безпечного застосування традиційних та сучасних 

технологій обробки матеріалів; 

– розвиває у учнів навички екологічної культури; 

– передбачає отримання трудових навичок, які допоможуть надалі успішно адаптуватися в суспільстві. 

У програмі визначено вимоги до конкретних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного 

навчального розділу. Причому зміст указаний таким чином, що кожний учитель/учителька, які обрали цей варіант 

програми, легко зможе адаптувати її під особливості своєї роботи. 

К-ть 

год 
Зміст навчального матеріалу 

Навчальні досягнення 

учнів 

Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 

 

2 

 

Перший семестр (92 Год.) 

Вступ 

Узагальнення знань, отриманих учнями 

у початковій школі. Значення  праці в житті 

людини. Праця розумова, фізична, художня.  

Професії батьків, необхідність та важливість 

різних професій. Бесіда про підготовку учнів 

до праці і професії робітників. Професії, що 

вивчаються в школі. Найпростіші професії 

обслуговуючої праці. 

Поняття про технологію. Основні види 

технологічної діяльності у побуті: 

 

Учень: 

має уявлення про розподіл 

праці в суспільстві, 

необхідність різних 

професій, про технологію, 

як процес, про знаряддя 

праці; 

називає професії людей та 

визначає результати їх 

праці, види знарядь праці, 

обов’язки чергового у 

 

Пізнавальний розвиток: 

узагальнення,  порівняння 

різноманітних професій; збагачення 

уявлень про види технологічної 

діяльності у побуті, про 

різноманітність знарядь праці. 

Мовленнєвий розвиток: використання 

назв професій та знарядь праці у 

розгорнутому мовленні учня. 

Вольовий і особистісний розвиток: 

засвоєння й виконання вимог щодо 
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приготування їжі, прання, прибирання, 

виготовлення одягу, в’язання, вишивання, 

ремонт квартири тощо. Знаряддя праці: 

ножиці, голка, спиці, гачок, молоток, 

ганчірка, швабра, пилка тощо. 

Шкільна майстерня, її призначення і 

устаткування. Правила безпеки праці та 

організації робочого місця в майстерні. 

Обов’язки чергових. 

Ознайомлення зі змістом роботи у 5 

класі. Демонстрація виробів,виготовлених 

учнями попередніх років навчання. 

класі; 

дотримується правил 

внутрішнього розпорядку в 

майстерні та правил 

безпечної праці. 

 

 

чистоти і порядку на робочому місці, 

виконання правил поведінки у 

майстерні. 

12 

6 

 

Розділ. Гігієна та здоров’я 

Тема. Особиста гігієна 
Правила здорового способу життя. 

Ознайомлення з поняттями «гігієна тіла», 

«гігієна одягу», «гігієна житла», «гігієна 

навколишнього світу», «гігієна харчування». 

Норми та правила особистої гігієни. 

Спеціальні позначки в місцях загального 

користування. Їх зміст та призначення 

Учень: 

має уявлення про 

здоровий спосіб життя та 

поняття «гігієна»;  

розрізняє поняття «гігієна 

тіла», «гігієна одягу», 

«гігієна житла», «гігієна 

навколишнього світу», 

«гігієна харчування»; 

знає вигляд та значення 

спеціальних позначок у 

громадських місцях щодо 

збереження здоров’я. 

Пізнавальний розвиток:  збагачення 

уявлення про гігієну, про гігієну в 

домашніх умовах та місцях 

загального користування. 

Мовленнєвий розвиток: використання 

понять «гігієна» у розгорнутому 

мовленні учня. 

Вольовий і особистісний розвиток: 

засвоєння й виконання вимог щодо 

особистої гігієни, формування 

організованості, самостійності у 

догляді за собою. 

6 

 

Тема. Догляд за руками 

Предмети та засоби особистої гігієни. 

Технологія миття рук. Засоби для санітарної 

та гігієнічної обробки шкіри рук. Догляд за 

Учень: 

має уявлення про 

предмети та засоби 

особистої гігієни; знає 

Пізнавальний розвиток:  

узагальнення знань про гігієну, 

порівняння засобів для догляду за 

руками 
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шкірою рук. Догляд за нігтями: інструменти, 

технологія зрізання. 

 

Практичні роботи: миття рук, зрізання 

нігтів. 

властивості косметичних та 

санітарних засобів для 

догляду за шкірою рук, 

призначення інструментів 

для догляду за нігтями; 

дотримується правил 

санітарно-гігієнічних 

вимог; 

вміє мити руки, зрізати 

нігті, доглядати за шкірою 

рук. 

Мовленнєвий розвиток: використання 

понять «гігієна» у розгорнутому 

мовленні учня. 

Сенсомоторний розвиток: корекція 

та розвиток координації рухів та 

дрібної моторики. 

Вольовий і особистісний розвиток: 

засвоєння й виконання вимог щодо 

особистої гігієни 

10 

5 

 

Розділ. Догляд за одягом та взуттям 

Тема. Догляд за одягом 

Види одягу за призначенням. Захист 

рук та голови під час роботи. Вибір одягу 

відповідно виду робіт. Спеціальний одяг, 

його властивості. Правила догляду за 

одягом. 

Ручне прання одягу. Засоби захисту та 

пристосування  для ручного прання одягу. 

Властивості господарчого мила. Технологія 

ручного прання. Пристосування для 

чищення верхнього одягу. Зберігання одягу. 

Практичні роботи: ручне прання одягу 

(шкарпеток, серветок тощо), чищення 

верхнього одягу. 

Учень: 

має уявлення про види 

одягу за призначенням; 

вміє добирати одяг 

відповідно до виду роботи; 

знаєвластивості 

господарчого мила та вміє 

ним користуватися; 

вміє прати руками 

предмети особистого 

користування, чистити 

верхній одяг. 

 

Пізнавальний розвиток:  

узагальнення знань про одяг, про 

засоби захисту та пристосування  для 

ручного прання одягу, розвиток 

мислення на основі аналізу об’єктів 

догляду щодо визначення засобів 

догляду. 

Мовленнєвий розвиток: уміння 

давати словесний звіт про виконану 

роботу за питаннями вчителя. 

Сенсомоторний розвиток: корекція 

та розвиток координації рухів та 

дрібної моторики. 

Вольовий і особистісний розвиток: 

засвоєння й виконання вимог щодо 

догляду за одягом. 

5 

 

Тема. Догляд за взуттям 

Види взуття за призначенням. 
Учень: 

має уявлення про види 

Пізнавальний розвиток:  

узагальнення знань про взуття, про 
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Спеціальне взуття, його властивості. 

Правила догляду та зберігання взуття. 

Щоденний догляд за взуттям. 

Технологія миття та чищення взуття. 

Пристосування та засоби для чищення 

верхнього одягу. 

 

Практичні роботи: миття взуття, 

чищення взуття. 

 

взуття за призначенням; 

вміє добирати взуття 

відповідно до виду роботи; 

знає різновиди засобів 

догляду за взуттям та вміє 

ними користуватися; 

вміє мити брудне взуття, 

чистити взуття. 

 

засоби захисту та пристосування  для 

чищення взуття, розвиток мислення 

на основі аналізу об’єктів догляду 

щодо визначення засобів догляду. 

Мовленнєвий розвиток: уміння 

давати словесний звіт про виконану 

роботу за питаннями вчителя. 

Сенсомоторний розвиток: корекція 

та розвиток координації рухів та 

дрібної моторики. 

Вольовий і особистісний розвиток: 

засвоєння й виконання вимог щодо 

догляду за взуттям. 

30 

 

30 

 

Розділ. Технологія благоустрію і 

озеленення приміщень і територій 

Тема. Робота на пришкільній 

території 

Влаштування пришкільної ділянки та 

орієнтування на ній. Територія шкільної 

ділянки та роботи на ній в різні сезони. 

Особливості прибирання територій 

відповідно сезонів та погодних умов. 

Вибір одягу та взуття для робіт на 

пришкільній ділянці. Інвентар для 

прибирання території в залежності від виду 

покриття ділянки.  Відходи природи та 

людини. Сортування та утилізація відходів. 

Комплекс робіт по прибиранню території. 

 

Учень: 

має уявлення про види 

тротуарного покриття та 

особливості прибирання 

території в різні пори року; 

розрізняє види відходів 

(природні, неприродні), 

види інвентарю, види 

робочого одягу; 

знає як користуватися 

інструментами та 

приладдям для прибирання 

пришкільної ділянки, як 

сортувати сміття, що 

складати у компостну яму.   

вміє прибирати тротуарне 

Пізнавальний розвиток: 

узагальнення,  порівняння 

різноманітних професій; збагачення 

уявлень про види технологічної 

діяльності у побуті, про 

різноманітність знарядь праці. 

Мовленнєвий розвиток: використання 

назв професій та знарядь праці у 

розгорнутому мовленні учня. 

Вольовий і особистісний розвиток: 

засвоєння й виконання вимог щодо 

чистоти і порядку на пришкільній 

території, розвиток екологічної 

культури. 
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Практичні роботи: сортування 

відходів, прибирання території пришкільної 

ділянки. 

покриття та сортувати 

природні та неприродні 

відходи 

36 

 

4 

 

Розділ. Технологія ручної обробки 

матеріалів 

Тема: Робота з природним 

матеріалом.  Теоретична основа 

Поширені рослинні форми своєї 

місцевості (листя різних дерев, квіти, 

жолуді, шишки, каштани) 

Екскурсія. «Природні матеріали в 

районі школи» 

Правила збору природного матеріалу. 

Правила засушування природного 

матеріалу. 

Практична робота. Збір листя, квітів, 

каштанів, жолудів, шишок. Засушування. 

Організація робочого місця для роботи 

з природними матеріалами. Інструменти і 

пристосування для роботи з рослинними 

матеріалами (ножиці, ніж, шило). Правила 

безпечної роботи з інструментами. Безпечні 

прийоми різання природних матеріалів 

ножицями. Раціональні способи з'єднання 

природних 

матеріалів(клеєм,пластиліном,зв'язування 

нитками,з'єднання паличками). 

Практична робота. Вправи на різання 

ножицями, різання ножем, проколювання 

Учень:  

має уявлення про рослини, 

дерева найбільш поширені 

в місцевих умовах;  

характеризує види 

природних матеріалів, які 

використовуються на 

уроках;  

дотримується правил 

поведінки під час екскурсії: 

вміє добирати і готувати 

матеріал до роботи;  

володіє безпечними 

прийомами різання 

природних матеріалів 

ножицями;  

виконує різання ножицями, 

розрізання 

ножем,проколювання 

шилом, з'єднання елементів 

різними способами; 

організує робоче місце  

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог під час 

практичної роботи. 

Пізнавальний розвиток: 

збагачення уявлення про природні 

матеріали, аналіз, порівняння різних 

видів сухого природного матеріалу, 

розвиток уваги під час екскурсії. 

Мовленнєвий розвиток: 

збагачення словника назвами 

рослинних матеріалів, назвами 

трудових операцій, супроводжуючого 

мовлення, використання назв 

природного матеріалу, композицій у 

розгорнутому мовленні. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

зорово-моторної координації, 

розвиток просторового орієнтування 

на площині аркуша паперу та в 

об'ємних виробах, дрібної моторики 

руки у процесі різання, тактильного 

сприймання на основі формування 

дій обстеження природного 

матеріалу. 
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шилом, з'єднання елементів різними 

способами. 
 

10 

 

Технологія виготовлення аплікації з 

природного матеріалу 

Поєднання простих форм у більш 

складні композиції і конструкції. Вибір 

кольорової основи для площинної 

композиції. 

 

Практична робота. Виготовлення 

аплікацій із засушеного листя і квітів 

(композиції на кольоровому тлі, орнаменти, 

килимки, «Вази з квітами», 2-3 за вибором 

учителя або учнів). 

 

Учень:  

має уявлення про 

поєднання простих форм у 

більш складні композиції і 

конструкції; 

обирає кольорову основу 

для площинної композиції; 

виготовляє аплікацію із 

засушеного листя і квітів; 

вміє створювати об'ємні 

вироби із жолудів, шишок, 

каштанів; 

організує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

Пізнавальний розвиток: збагачення 

уявлень про природні матеріали та їх 

властивості, розвиток мислення на 

основі аналізу об’єктів виготовлення 

щодо визначення матеріалу, частин, 

деталей, розвиток спостережливості 

на основі відбору природного 

матеріалу для виготовлення виробу.  

Мовленнєвий розвиток: використання 

назв природного матеріалу у 

мовленні, розвиток уміння давати 

словесний звіт про виконану роботу 

за запитаннями вчителя. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

зорово-моторної координації, 

розвиток просторового орієнтування 

на площині аркуша паперу та в 

об'ємних виробах, дрібної моторики 

руки у процесі різання, тактильного 

сприймання на основі формування 

дій обстеження природного 

матеріалу. 

10 

 
Технологія виготовлення ляльки-

мотанки з природного матеріалу 

Обрядова лялька - символ культурної 

спадщини українського народу. Ляльки-

мотанки: види, матеріали, технологія 

Учень: 

має уявлення про 

обрядову ляльку та її 

різновид ляльку-мотанку; 

виконує вправи на в'язання 

Пізнавальний розвиток: збагачення 

уявлення про природні матеріали, 

обрядову ляльку, розширення знань 

про аплікацію, аналіз, порівняння 

різних видів сухого природного 
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виготовлення. 

 

Практична робота. В'язання снопиків 

з трави або соломи. Виготовлення ляльки-

мотанки з трави або соломи. Оформлення 

ляльки. 

 

снопиків з трави або 

соломи; 

виготовляє ляльку-

мотанку з трави або 

соломи. 

 

матеріалу, розвиток уваги під час 

екскурсії. 

Мовленнєвий розвиток: на основі 

збагачення словника назвами 

рослинних матеріалів, назвами 

трудових операцій, супроводжуючого 

мовлення, використання назв 

природного матеріалу, композицій у 

розгорнутому мовленні. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

зорово-моторної координації, 

розвиток просторового орієнтування 

на площині аркуша паперу та в 

об’ємних виробах, дрібної моторики 

руки у процесі різання, мотання, 

тактильного  сприймання на основі 

формування дій обстеження 

природного матеріалу. 

Особистісний розвиток: формування 

охайності, працелюбності, 

самостійності, спостережливості, 

відповідальності  за якість виконаної 

роботи, наполегливості у досягненні 

мети. 

12 Тема. Технологія виготовлення 

мозаїки з яєчної  шкаралупи 

Мозаїка як вид декоративно-

прикладного мистецтва. Короткі історичні 

відомості про виникнення та розвиток 

Учень: 

має уявлення про мозаїку 

як вид декоративно-

прикладного мистецтва; 

визначає матеріали, які 

Пізнавальний розвиток: збагачення 

уявлень про природні матеріали, 

розширення уявлень про властивості 

природного матеріалу та  способи 

з'єднання окремих частин, аналіз, 
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мозаїки у світі та Україні. Матеріали, які 

використовуються для виготовлення 

мозаїки. 

Практична робота. Малювання  

мозаїчних малюнків, орнаментів тощо. 

Яєчна шкаралупа як матеріал для 

творчих робіт. Види шкаралупи. Організація 

робочого місця та санітарно-гігієнічні 

вимоги при роботі з природним матеріалом 

– яєчною шкаралупою. 

Практична робота. Заготовка яєчної 

шкаралупи (миття, очищення від плівок, 

складання у тару для зберігання). 

Виготовлення мозаїки з яєчної шкаралупи 

на картонній основі (качечка, курча тощо). 

Створення ескізу. Приклеювання шкаралупи 

всередині контуру малюнка. Просушування 

виробу. Остаточне оформлення та 

оздоблення виробу. 

використовуються для 

виготовлення мозаїки; 

малює  мозаїчні малюнки, 

орнаменти тощо; 

має уявлення про яєчну 

шкаралупу як матеріал для 

творчих робіт; 

розрізняє види шкаралуп; 

заготовляє яєчну 

шкаралупу; виготовляє 

мозаїку з яєчної шкаралупи 

на картонній основі; 

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

порівняння різних видів природного 

матеріалу, розвиток мислення на 

основі аналізу об’єктів виготовлення 

щодо визначення матеріалу та 

частин, деталей, розвиток 

спостережливості на основі відбору 

природного матеріалу  для 

виготовлення виробу. 

Мовленнєвий розвиток: використання 

назв природного матеріалу у 

мовленні, розвиток уміння давати 

словесний звіт про виконану роботу  

за запитаннями вчителя. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

просторового орієнтування  на основі  

визначення  місця розташування 

предметів на зразку, розвиток дрібної 

моторики. 

Особистісний розвиток: виховання 

любові до природи,  працелюбності 

1 
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Підсумкове заняття 

Виготовлення виробу з використанням 

вивчених технік роботи з папером або 

текстильними матеріалами за вибором і 

смаком учнів. Самостійна робота 

Другий семестр (116 год.) 

Розділ. Технологія благоустрію і 

озеленення приміщень і територій 

Тема. Догляд за кімнатними 

 

 

 

 

 

 

 

Учень: 

має уявлення про 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пізнавальний розвиток: розвиток 
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 рослинами 

Культурні і дикорослі квіткові рослини: 

види, різниця між ними. Різноманітність 

квіткових культур. Квіткові рослини 

найбільш поширені в місцевих умовах. 

Рослини, що вирощують на квітниках та в 

кімнатних умовах. 

Екскурсія. Ознайомлення з квітковими 

рослинами у  парку, на квітниках. Кімнатні 

рослини як окраса приміщення, куточок 

живої природи. Форма, колір і місце 

етикеток з назвами кімнатних рослин. 

Практична робота. Виготовлення 

етикеток з назвами рослин, їх наклеювання. 

Інструменти і пристосування для 

догляду за кімнатними рослинами. 

Призначення та прийоми користування 

інструментами та пристосуваннями. 

Правила безпечної роботи з інструментами. 

Правила догляду за кімнатними рослинами. 

Практична робота. Догляд за 

кімнатними квітами. Протирання вазонів і 

підвазонників, розпушування ґрунту, 

поливання, обприскування. Заміна або 

декорування підвазонників. 

культурні і дикорослі 

квіткові рослини, 

різноманітність квіткових 

культур, квіткові рослини 

найбільш поширені в 

місцевих умовах, рослини, 

що вирощують на квітниках 

та в кімнатних умовах; 

дотримується правил 

поведінки під час екскурсії; 

має уявлення про кімнатні 

рослини; 

виготовляє етикетки. 

характеризує інструменти 

і пристосування для 

догляду за кімнатними 

рослинами; 

протирає вазони і 

підвазонники;  

здійснює розпушування 

ґрунту, поливання, 

обприскування  кімнатних 

рослин;   

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

мислення на основі аналізу та 

порівняння квіткових рослин за 

кольором, розміром, формою листя. 

Мовленнєвий розвиток: 

використання назв квітково-

декоративних рослин у розгорнутому 

мовленні, використання назв 

кімнатних рослин, трудових операцій 

у словесному описі власної 

діяльності. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

зорово-моторної координації, дрібної 

моторики руки під час догляду за 

кімнатними квітами. 

Особистісний розвиток: формування 

організованості, самостійності у 

навчально-практичній діяльності. 

Розвиток саморегуляції: виконання 

завдання за зразком і простою 

інструкцією, в певній послідовності 

дій. 

 

16 

 

Розділ. Технологія благоустрію 

житлових приміщень та догляду за ними 

Учень: 

має уявлення про види 

Пізнавальний розвиток: розвиток 

мислення на основі аналізу та 
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8 

 

Тема. Види приміщень за їх 

призначенням 

Приміщення в школі, їх призначення та 

устаткування. Приміщення в житловому 

будинку, їх призначення та устаткування. 

Приміщення в місцях загального 

користування, їх особливості та 

призначення. Спеціальні позначення 

приміщень в місцях загального 

користування. 

 

Практична робота: аплікація 

«Житлова кімната» 

 

шкільних  приміщень та їх  

призначення та 

устаткування, про види, 

призначення та 

устаткування приміщень в 

житловому будинку; 

розрізняє види приміщень 

за їх призначенням; 

знає зовнішній вигляд та 

призначення спеціальних 

позначок в місцях 

загального користування; 

описує інтер’єр житлової 

кімнати; 

виконує аплікацію 

«житлова кімната»; 

дотримується правил 

безпечної роботи. 

порівняння видів приміщень. 

Мовленнєвий розвиток: 

використання назв приміщень та 

пояснення їх призначення у 

розгорнутому мовленні, 

використання назв устаткування 

приміщень у словесному описі 

власної житлової кімнати. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

зорово-моторної координації, дрібної 

моторики руки під час виконання 

аплікації. 

Особистісний розвиток: формування 

організованості, самостійності у 

навчально-практичній діяльності. 

8 

 

Тема. Прибирання приміщень 

Поняття «сухе» та «вологе» 

прибирання. Види підлоги. Засоби та 

інвентар для прибирання підлоги. Догляд за 

інвентарем та його маркування. Робочий 

одяг для прибирання приміщення. Правила 

безпеки при прибиранні підлоги. 

Практична робота: прибирання 

підлоги у шкільному приміщенні. 

 

Учень: 

має уявлення про види 

підлоги та інвентар для її 

прибирання; 

розрізняє види робочого 

одягу; 

знає як користуватися 

інструментами та 

приладдям для прибирання 

підлоги; 

характеризує інвентар та 

Пізнавальний розвиток: розширення 

знань про будівлю та приміщення.  

Мовленнєвий розвиток: розвиток 

зв’язного мовлення на основі 

формування вмінь описувати об’єкти 

діяльності. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

просторових уявлень, розвиток 

загальної та дрібної моторики в 

процесі виконання трудових операцій 

ручним способом. 
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пристосування для 

прибирання; 

виконує сухе та вологе 

прибирання підлоги. 

Особистісний розвиток: формування 

охайності, розвиток емоційно- 

естетичного сприймання. 

4 

 

Тема. Культура харчування. 

Обладнання кухні 

Загальні відомості про харчування, 

його значення для життя людини. Відомості 

про раціональне харчування. Режими 

харчування підлітків. Обладнання кухні. 

Робоче місце для приготування їжі. Правила 

безпечної праці та санітарно-гігієнічні 

вимоги під час приготування їжі. 

Нагрівальні прилади. Правила користування 

ними. Основні види посуду і кухонного 

інвентарю. Поняття про сервірування стола. 

Розміщення посуду на столі. Культура 

споживання їжі. Поведінка за столом. 

 

Практичні роботи. Ознайомлення з 

обладнанням кухні. Ознайомлення з різними 

видами посуду. Розміщення посуду і 

приборів на столі. 

Учень: 

характеризує: значення 

харчування для життя 

людини, поняття про 

раціональне харчування, 

режим харчування 

підлітків; 

розпізнає і називає: 
основні види посуду і 

кухонного інвентарю; 

розміщує: правильно посуд 

на столі (тарілка, ложка, 

виделка, ніж, склянка, 

серветка).  

користується: 
нагрівальними приладами, 

столовими приборами.  

дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних вимог 

під час приготування їжі, 

правил поведінки за 

столом. 

Пізнавальний розвиток: формування 

способів планувальних та 

орієнтувальних дій. 

Формування уявлень про столовий 

етикет та культуру споживання їжі. 

Формування прийомів безпечної 

праці. Мовленнєвий розвиток: 

розвиток розуміння зверненого 

мовлення. 

Сенсомоторний розвиток: розвиток 

дрібної моторики,  координації рухів. 

Особистий розвиток: розвиток 

навичок орієнтування у приміщенні 

та в найближчому оточенні. 

Розвиток уваги та зосередженості під 

час безпечного користування  

нагрівальними приладами 

34 

 

Розділ. Технологія ручної обробки 

матеріалів 

Учень: 

характеризує види ліній, 

Пізнавальний розвиток: збагачення 

уявлення про графічні роботи, про 
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4 

 

Тема. Елементи графічної грамоти 
Ознайомлення з призначенням 

інструментів і матеріалів для графічних 

робіт: олівець, папір, гумка, лінійка, 

шаблони, трафарети. 

Крапка та лінія. Лінії різні за 

характером і формою. Довільне зображення 

ліній за характером (добрі,злі, колючі, 

збентежені) та формою (лінія-пружина, 

лінія-в'юн, лінія-змійка, лінія-сонечко). 

Практична робота. Вправи на 

виконання різних ліній від руки та за 

допомогою лінійки. 

Шаблон і його призначення (розмітка і 

контроль). Поняття про розмічання виробів 

за допомогою шаблонів. Правила 

економного використання паперу. 

Практична робота. Обведення на 

папері різних шаблонів і трафаретів для 

орнаментальних композицій. 

інструменти та їх 

призначення; 

виконує вправи на 

побудову ліній від руки та 

за допомогою лінійки; 

обводить на папері 

шаблони та трафарети; 

дотримується правил 

внутрішнього розпорядку в 

майстерні та правил 

безпечної праці. 

 

креслення та шаблони, розвиток 

уваги. 

Мовленнєвий розвиток: на основі 

збагачення словника назвами 

матеріалів та інструментів для 

графічних робіт, назвами ліній. 

Сенсомоторний розвиток: 

розвиток зорово-моторної 

координації, розвиток просторового 

орієнтування на площині аркушу 

паперу, дрібної моторики руки у 

процесі креслення. Особистісний 

розвиток: формування охайності, 

наполегливості тощо 

 

6 

 

Тема. Робота з папером і картоном. 

Теоретична основа 

Папір. Виробництво паперу. Види 

паперу (обгортковий, газетний, для письма, 

для малювання, калька, копіювальний, 

креповий, кольоровий). 

Призначення паперу. Зовнішні ознаки 

паперу. 

Прийоми різання паперу ножицями. 

Учень:  
має уявлення про види і 

властивості паперу; 

визначає інструменти для 

роботи з папером; 

дотримується правил 

економічного розмічання 

паперу та картону та 

правил безпечної роботи з 

Пізнавальний розвиток: 

збагачення уявлення про папір, 

картон, розширення знань про 

аплікацію, розвиток уваги, 

порівняння властивостей паперу 

різних видів, аналіз зразків аплікацій. 

Мовленнєвий розвиток: 

на основі збагачення словника 

назвами видів паперу, назвами 
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Симетричне вирізування. Правила техніки 

безпеки при роботі з ножицями. Організація 

робочого місця для роботи з папером і 

ножицями. 

Лабораторна робота. Властивості 

паперу. Порівняння властивостей паперу 

різних видів на намокання, розривання, 

згинання, розрізання, зминання, 

проколювання, склеювання. 

Практична робота. Вправи на різання 

ножицями. Вирізування із паперу деталей 

симетричної форми. 

ножицями; 

виконує вправи на різання 

ножицями, вирізування 

деталей симетричної 

форми. 

трудових операцій, супроводжуючого 

мовлення.  

Сенсомоторний розвиток: 

розвиток зорово-моторної 

координації, розвиток просторового 

орієнтування на площині аркушу 

паперу, дрібної моторики руки у 

процесі різання. Особистісний 

розвиток: формування охайності, 

наполегливості тощо. 

16 

 
Тема. Технологія виготовлення 

аплікації з паперу 

Аплікація, як один із видів виробів з 

паперу. Виконання аплікації для 

виготовлення листівки, картин, різних 

подарунків. 

Клей. Правила нанесення клею. 

Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з 

клеєм. 

Практична робота. Вправи на 

нанесення клею. 

Техніка виконання «рваної аплікації» 

та її послідовність: вибір сюжету, візерунку, 

тла; переведення картинки на тло; добір 

паперу та інших матеріалів; розривання 

паперу на необхідні клаптики; наклеювання 

дрібних клаптиків усередині контуру; 

Учень: 

має уявлення про 

аплікацію, про 

послідовність виконання 

«рваної аплікації»; 

володіє технологією 

нанесення клею на папір; 

виконує вправи на 

розривання паперу; 

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

Пізнавальний розвиток: 

збагачення уявлення про папір, 

картон, розширення знань про 

аплікацію,  розвиток уваги, 

порівняння властивостей паперу 

різних видів, аналіз зразків аплікацій 

Мовленнєвий розвиток: на основі 

збагачення словника назвами видів 

паперу, назвами трудових операцій, 

супроводжуючого мовлення. 

Сенсомоторний розвиток: 

розвиток зорово-моторної 

координації, розвиток просторового 

орієнтування на площині аркуша 

паперу, дрібної моторики руки у 

процесі розривання паперу. 

Особистісний розвиток: формування 
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кінцеве оформлення роботи. 

Практична робота. Вправи на 

розривання паперу на клаптики різної 

величини. Виготовлення аплікацій з 

клаптиків паперу «Дерево», «Фрукти у вазі», 

«Море» тощо. 

охайності,  

працелюбності, відповідальності  за 

якість виконаної роботи, 

наполегливості у досягненні мети. 

2 Тема. Знайомство з швейною 

майстернею 

Призначення та обладнання майстерні, 

робочого місця. Правила поведінки та 

безпечної праці у майстерні.  Організація 

робочого місця. 

Учень: 

 має уявлення про 

призначення швейної 

майстерні;  

знає назви та призначення 

обладнання майстерні та 

робочого місця; 

обізнаний з правилами 

поведінки та безпечної 

праці у майстерні. 

Пізнавальний розвиток: формування 

в учнів уявлень про швейну 

майстерню, її призначення та 

обладнання.  

 Мовленнєвий розвиток: збагачення 

словника назвами обладнання 

швейної майстерні, використання 

його назв у розгорнутому мовленні. 

Особистісний розвиток: формування 

діяльності учнів на основі 

дотримання вимог організації праці. 

16 

 
Тема. Робота з текстильними 

матеріалами. 

Технологія виконання ручних швів 

Інструменти і пристосування для 

швацьких робіт. Будова та призначення 

інструментів. Робочий інструмент-голка, 

ножиці; вимірювальний інструмент-

сантиметрова стрічка, лінійка, косинець; 

приладдя - наперсток, шпильки. 

Будова та призначення голки. Правила 

безпечної роботи з голкою. Нитки для 

шиття, вишивання, в’язання. Їх колір та 

Учень: 

має уявлення про будову 

та призначення голки;   

характеризує призначення 

інструментів для швацьких 

робіт; 

визначає нитки для шиття, 

вишивання, в’язання, їх 

колір та товщина; 

виконує вправи на 

затягування нитки у вушко 

голки,  на зав’язування 

Пізнавальний розвиток: розширення 

уявлень про текстильні матеріали, 

інструменти та пристосування для 

робіт з ними, аналіз, порівняння 

властивостей тканин, збагачення 

уявлень щодо різноманітності ручних 

стібків. 

Мовленнєвий розвиток: збагачення  

словника назвами ручних швів, 

використання їх назв у розгорнутому 

мовленні, використання назв 

технологічних етапів, інструментів, 
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товщина. 

Практична робота. Вправи на 

затягування нитки у вушко голки. Вправи на 

зав'язування вузлика на кінці нитки. Вправи 

у виконанні рядка прямого стібка (шов 

«вперед голку») на смужці паперу. 

Виготовлення вишитої закладки з картону. 

Короткі відомості про текстильні 

волокна. Тканина у житті людини. 

Призначення тканини. Будова 

тканини(основа, піткання, пруг). Тканина 

гладко фарбована, з малюнком. Лицьовий і 

виворітній боки тканини. Властивості 

тканини. 

Лабораторна робота. Визначення 

властивостей тканини(намочування, 

зминання, різання, визначення 

товщини(тонка, товста), визначення 

кольору, лицьового і виворітного боку) 

З'єднання тканини різними способами. 

Практична робота. Вправи на 

зшивання (швом «вперед голку»), 

склеювання тканини, наклеювання. Правила 

закріплення нитки на початку та в кінці 

шиття. 

Практична робота. Вправи на 

закріплення нитки. Виконання зразка 

прямих стібків по точках, розмічених 

учителем, по прямих лініях (вітрильник, 

вузлика на кінці нитки, на  

виконання прямого стібка; 

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

має уявлення про 

текстильні волокна, 

значення тканини у житті 

людини,  призначення 

тканини, будову тканини; 

визначає властивості 

тканини. 

визначає способи 

з’єднання тканини; 

виконує зшивання (швом 

«вперед голку»), 

склеювання, наклеювання  

тканини 

 

трудових операцій у словесному 

описі власної діяльності. 

 Сенсомоторний розвиток: корекція 

та розвиток координації рухів рук та 

дрібної моторики на основі швацьких 

робіт. 

 Особистісний розвиток: 

формування охайності,  

наполегливості, акуратності, 

терпеливості, ретельності та вмінь 

організації праці  на основі 

виконання практичних завдань. 
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вантажна машина, будинок тощо) і зігнутих 

(гриб, квітка, метелик тощо). Наклеювання 

зразків на картон. 

12 

 
Тема: Технологія виконання 

швейних виробів ручним способом 

Серветка. Види серветок. Матеріали 

для виготовлення серветок. Призначення 

серветок. Техніка виготовлення серветок. 

Техніка виконання шва «вперед голку» . 

Практична робота. Вправи на 

виконання шва «вперед голку». Вправи на 

закріплення нитки на початку та в кінці 

роботи. 

Виготовлення серветки квадратної 

форми з однотонної тканини. Обробка зрізів 

серветки бахромою із витягнутих ниток. 

Виконання рядків стібків швами «вперед 

голку» по протягнутих нитках серветки. 

Електрична праска. Первинні відомості 

про будову електропраски. Правила 

безпечної роботи з електропраскою. 

Вмикання і вимикання праски. Установка 

терморегулятора. Прання та прасування 

готового виробу. 

Учень: 

має уявлення про види 

серветок; 

характеризує матеріали 

для виготовлення серветок; 

знає призначення серветок; 

виконує шов «вперед 

голку» 

вміє виготовляти серветку 

квадратної форми з 

однотонної тканини, прати 

та прасувати готовий виріб; 

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

Пізнавальний розвиток: розширення 

уявлень про серветку, як текстильний 

виріб, збагачення уявлень щодо 

різноманітності ручних стібків. 

Мовленнєвий розвиток: 

збагачення  словника назвами ручних 

швів, використання їх назв у 

розгорнутому мовленні, 

використання назв технологічних 

етапів, інструментів, трудових 

операцій у словесному описі власної 

діяльності. 

Сенсомоторний розвиток: корекція 

та розвиток координації рухів рук та 

дрібної моторики на основі шиття. 

Особистісний розвиток: формування 

охайності,  наполегливості, 

акуратності, терпеливості, 

ретельності та вмінь організації праці  

на основі виконання практичних 

завдань. 

4 

 
Тема: Ремонт одягу 

Ґудзики. Призначення ґудзиків. Види 

ґудзиків за розміром, сировиною, кольором, 

формою. Пришивання ґудзиків до одягу (вид 

дрібного ремонту одягу). Способи 

Учень 

має уявлення про 

призначення ґудзиків,види 

ґудзиків; 

орієнтується у способах 

Пізнавальний розвиток: розширення 

уявлень про ґудзики. 

Мовленнєвий розвиток: збагачення 

словникового запасу на основі назв 

трудових операцій та об'єктів 
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пришивання ґудзиків з двома, з чотирма 

отворами, з вушком. Правила пришивання 

ґудзиків. Правила безпечної роботи під час 

роботи з голкою, ножицями. 

Практична робота. Вправи на підбір 

ниток і ґудзиків до тканини, підбір ґудзика 

до розміру до петлі. Пришивання ґудзиків 

до тканини 4-5 стібками із закріпленням в 

кінці шиття. 

Ремонт одягу шляхом пришивання 

ґудзиків (шкільний одяг,дитячий 

одяг,ляльковий одяг) 

Екскурсія до ательє з пошиття та 

ремонту одягу. 

пришивання ґудзиків з 

двома,з чотирма отворами,з 

вушком; 

виконує підбір ниток і 

ґудзиків до тканини, підбір 

ґудзика до розміру петлі, 

відмірювання довжини 

нитки,заправляння нитки в 

голку,зав'язування вузлика; 

пришиває ґудзики до 

тканини; 

ремонтує одяг шляхом 

пришивання ґудзиків; 

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

виготовлення. 

Сенсомоторний розвиток: корекція 

та розвиток координації рухів рук та 

дрібної моторики на основі шиття. 

Особистий розвиток: розвиток 

естетичного смаку, охайності, 

самостійності на основі ремонту 

одягу. 

 

1 Підсумкове заняття 

Виготовлення виробу з використанням 

вивчених технік роботи з папером або 

текстильними матеріалами за вибором і 

смаком учнів. Самостійна робота 

  

 

 

6. Технології. Столярна справа 

Навчальна програма «Технології (столярна справа)» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту 

базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898) та на 

основі модельної навчальної програми «Технології (столярна справа)» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Тороп К.С., Біневич І.В., Проценко О.С, 
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2022р.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 383 у редакції 

наказу МОН України від 28.07.2022 № 672). 

Метою навчального курсу «Технології (столярна справа)» є формування в учнів знань, умінь і навичок 

передпрофільної підготовки до оволодіння професії столяра і тесляра, надати знання учням з технології декоративної 

обробки деревини, розвинути естетичний смак учнів. Навчальний курс передбачає підготовку учнів до самостійного 

виконання завдань із столярної обробки деревини. 

В процесі занять із столярної справи вирішуються наступні завдання:  

- засвоєння технологічних знань, технологічної культури на основі включення учнів в різноманітні види діяльності 

по створенню продуктів праці; знань про складові технологічної культури, організації виробництва і праці; 

- розвиток пізнавальних інтересів, технічного мислення, просторової уяви, творчих, комунікативних і 

організаторських здібностей, здібностей до самостійного пошуку і використання інформації для вирішення практичних 

завдань у сфері технологічної діяльності, до аналізу трудового процесу, до ділової співпраці в процесі колективної 

діяльності;  

- виховання працьовитості, ощадливості, акуратності, цілеспрямованості, заповзятливості, відповідальності за 

результати своєї діяльності, шанобливого ставлення до людей різних професій і результатів їх праці; формування 

уявлень про технологію як частини загальнолюдської культури, її ролі в громадському розвитку; 

- оволодіння трудовими і спеціальними уміннями, необхідними для пошуку і використання технологічної 

інформації, самостійного і усвідомленого визначення своїх життєвих і професійних планів, безпечними прийомами 

праці; уміннями раціональної організації трудової діяльності, виготовлення об’єктів праці з урахуванням естетичних і 

екологічних вимог, співвідношення професійних планів із станом здоров'я, освітнім потенціалом, особистісними 

особливостями; 

- отримання досвіду застосування технологічних знань і умінь в самостійній практичній діяльності. 

Засобами навчального курсу «Технології (столярна справа)» вирішуються корекційні завдання:  

- розвиток мислення (наглядно-образного, словесно-логічного), пам’яті;  

- розвиток розумових операцій (уміння порівнювати, аналізувати); 

- корекція звукового і зорового сприйняття;  

- корекція розвитку мовлення: збагачення словника;  
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- корекція порушень в розвитку емоційно-вольової сфери (прагнення доводити почату справу до кінця), 

виправлення недоліків пізнавальної діяльності (спостережливості, уяви, просторового орієнтування), а також порушень 

фізичного розвитку, дрібної моторики рук. 

В процесі навчання учні знайомляться з матеріалами, що використовуються для виготовлення столярних виробів, 

розміткою деталей, пилянням, струганням, свердлінням деревини, скріпленням деталей у вироби і їх прикрашання. 

Набувають навички володіння столярними інструментами і пристосуваннями, дізнаються правила догляду за ними. 

Деякі інструменти і пристосування виготовляють самі. Крім того, хлопці вчаться працювати на свердлувальному і 

токарному верстатах, застосовувати лаки, клеї, фарби, барвники. Також при навчанні столярній справі є обов’язковим 

навчання складанню і читанню креслень, плануванню послідовності виконання трудових операцій. Приділяється увага 

формуванню уміння оцінювати результати власної і чужої роботи. 

Принципом побудови уроків професійно-трудового навчання є розвиток компетентної особистості учня/учениці 

шляхом включення його/її в різні види діяльності: навчання, пізнання, комунікація, професійно-трудовий вибір, 

особистісний саморозвиток, ціннісні орієнтації та ін. З огляду на це, навчання розглядається як процес оволодіння не 

лише певною сумою знань і системою відповідних умінь і навичок, але і як процес оволодіння життєвою 

компетентністю, що має особливу значущість в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.  

У програмі визначено вимоги до конкретних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного 

навчального розділу. Причому зміст указаний таким чином, що кожний учитель/учителька, які обрали цей варіант 

програми, легко зможе адаптувати її під особливості своєї роботи. 

Зміст 

навчального 

предмета 

К-сть 

годин 

Види 

навчальної 

діяльності 

Навчальні досягнення учнів 
Спрямованість  корекційно-

розвивальної роботи 

Перший семестр (92 години) 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ШКІЛЬНА СТОЛЯРНА МАЙСТЕРНЯ»(10 годин) 

Значення праці в 

житті людини. 

Професія столяр. 

  

 

2 Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Фронтальна робота. 

Робота з підручником. 

Робота з плакатами. 

Учень знає: 

- соціально-економічне та 

господарське значення професії 

столяр, перспективи її розвитку. 

Учень уміє: 

- наводити приклади 

Розвиток пізнавальних інтересів та 

активності в заданій сфері 

предметної технологічної діяльності; 

старанності та відповідальності за 

якість своєї діяльності. Формування 

самовизначення в обраній сфері 
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Демонстрація відео. 

 

технологічної діяльності у 

побуті; 

- дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку та 

безпечної праці в майстерні. 

майбутньої професійної діяльності; 

планування освітньої та професійної 

кар’єри; усвідомлення необхідності 

суспільно корисної праці як умови 

безпечної та ефективної соціалізації; 

дбайливого ставлення до природних 

ресурсів; готовності до 

раціонального ведення господарства. 

Столярна 

майстерня, її 

призначення, 

інструменти та 

устаткування. 

 

 

4 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

розпізнавати столярні 

інструменти. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Демонстрація 

інструментів. 

Учень знає: 

- назву робочого місця столяра; 

- назву столярного інструменту 

та його призначення. 

Учень уміє: 

- організувати робоче місце; 

- доглядати за інструментами та 

устаткуванням в столярній 

майстерні. 

Учень розуміє: 

- призначення столярної 

майстерні. 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. Формування трудових 

навичок та умінь, технічних та 

технологічних знань, умінь 

самостійного планування та 

організації своєї діяльності у 

колективі. Закріплення та 

удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 
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використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

Правила безпеки 

праці та 

організація 

робочого місця в 

майстерні. 

 

4 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота.  

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Демонстрація відео. 

 

Учень знає: 

- правила безпечної роботи в 

столярній майстерні; 

- чому потрібно суворо 

дотримуватися правил 

організації робочого місця. 

Учень уміє: 

- демонструвати 

відповідальність за збереження 

навколишнього середовища, 

зокрема за сортування відходів; 

- організувати робоче місце. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ДЕРЕВИНА» (16 годин) 

Загальні 

відомості про 

деревину та 

способи її 

заготовки. 

Властивості 

деревини. 

 

Практична 

робота 

4 Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

розпізнавати породи і 

текстури дерев. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог). 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Учень знає: 

- поняття – деревина, як її 

заготовлюють; 

- яку техніку застосовують на 

лісозаготовці; 

- властивості деревини; 

- люди яких професій 

займаються заготовкою 

деревини, посадкою саджанців. 

 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 
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«Розпізнавання 

порід і текстури 

деревини на 

зразках». 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- розрізняти породи і текстури 

деревини на зразках. 

Учень розуміє: 

- значення дерева в житті 

людини. 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Загальні 

відомості про 

пиломатеріали 

та їх види. 

Лісопильне 

обладнання та 

його 

призначення. 

 

6 Вивчення професійної 

термінології. 

Фронтальна робота. 

Демонстрація відео. 

Бесіда (діалог). 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень знає: 

- що таке пиломатеріали та як їх 

отримують; 

- види пиломатеріалів, 

відмінність між собою, з яких 

елементів вони складаються; 

- назви лісопильного 

обладнання та його 

призначення; 

- люди яких професій працюють 

у деревообробній 

промисловості. 

Учень уміє: 

- розрізняти види 

пиломатеріалів та деревних 

матеріалів. 

Розвиток умінь оперувати 

інформацією про матеріали та 

інструменти, які використовуються в 

слюсарній справі. 

Поповнення словникового запасу 

професійними термінами. Корекція 

ручної моторики; поліпшення 

зорово-рухової координації за 

рахунок використання змінних і 

неодноразово повторюваних дій з 

використанням різноманітного 

трудового матеріалу. Розвиток 

самоконтролю при виконанні роботи. 

Розвиток дрібної моторики. Розвиток 

аналітичної та синтетичної 

діяльності, порівняльна діяльність, 

узагальнення. 

Види листових 

деревних 
3 Вивчення професійної 

термінології. 
Учень знає: 

- види листових матеріалів; 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 
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матеріалів та їх 

властивості. 

Особливості 

виготовлення 

шпона та 

фанери. 

 

Практична 

робота 

«Вивчення 

зразків 

пиломатеріалів 

та деревних 

матеріалів» 

 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів 

- властивості листових 

матеріалів; 

- різницю між шпоном та 

фанерою; 

- сферу застосування листових 

матеріалів. 

Учень уміє: 

- демонструвати 

відповідальність за збереження 

навколишнього середовища, 

зокрема за сортування відходів; 

- організовувати робоче місце; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- розрізняти види 

пиломатеріалів та листових 

матеріалів. 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

Продукція 

матеріалів з 

деревини. 

3 Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Самостійна робота. 

Робота з картками. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

Учень знає: 

- визначення професії – столяр, 

тесляр; 

- з чого робиться папір; 

- сфери застосування різних 

видів деревини. 

 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 
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натуральних об'єктів. Учень уміє: 

- демонструвати 

відповідальність за збереження 

навколишнього середовища, 

зокрема за сортування відходів; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- визначати види робіт столяра 

та тесляра на зразках. 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ДЕРЕВИНИ» (18 годин) 

Відомості про 

креслення, 

технічне 

зображення та 

ескіз деталей. 

Правила 

виконання 

креслення. 

 

Практична 

робота 

«Вивчення 

зразків 

креслення, 

технічного 

зображення та 

ескізу». 

6 Вивчення 

професійної 

термінології. 

Практична 

діяльність: 

виготовлення виробів 

за кресленням, 

малюнком, наочним 

зображенням. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна 

робота. 

Демонстрація відео. 

 

Учень знає: 

- поняття креслення, технічне 

зображення та ескіз; 

- різницю креслення від 

технічного рисунка; 

- правила виконання креслень, 

технічного рисунку та ескізу, 

правила нанесення розмірів; 

- що таке масштаб; 

- яку роботу виконує 

конструктор. 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- розрізняти поняття креслення, 

технічне зображення та ескіз; 

- дотримуватись правил 

виконання креслення; 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 
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 - прорахувати креслення за 

допомогою учителя. 

Учень розуміє: 

- від якості розмітки залежить 

якість виробу. 

Устаткування та 

інструмент для 

вимірювання. 

6 Вивчення 

професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з 

підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

інструментів для 

вимірювання. 

Учень знає: 

- назви та призначення 

столярного верстака та 

міліметрової лінійки; 

- основну міру довжини в 

столярній справі; 

- прийоми вимірювання довжини. 

Учень розуміє: 

- призначення інструментів для 

вимірювання. 

Учень уміє: 
- в правильній послідовності 

виконувати дії для вимірювання 

креслення; 

- аналізувати зразок креслення; 

- розраховувати час на виконання 

технологічних операцій; 

- надавати усний звіт про 

виконану роботу. 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. Формування трудових 

навичок та умінь, технічних та 

технологічних знань, умінь 

самостійного планування та 

організації своєї діяльності у 

колективі. Закріплення та 

удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 
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Виконання та 

читання 

креслення 

деталей. Основні 

лінії креслення.  

Міліметр – 

основна міра 

довжини в 

столярній 

справі. 

Послідовність 

виконання ескізу 

деталей. 

 

Практична 

робота 

«Вимірювання 

розмірів ескізу у 

міліметрах». 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

читати креслення. 

Вивчення 

професійної 

термінології. 

Практична 

діяльність: 

виготовлення виробів 

за кресленням, 

малюнком, наочним 

зображенням. 

Демонстрація відео. 

 

Учень знає: 

- основні лінії креслення, їх 

призначення; 

- правила та послідовність 

виконання креслень і технічного 

рисунку, правила нанесення 

розмірів; 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- розрізняти поняття креслення, 

технічне зображення та ескіз; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого виробу; 

- будувати і читати креслення 

простих деталей. 

Учень розуміє: 

- від точності вимірювання 

залежить якість виробу. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ  

«РОЗМІТКА МАТЕРІАЛУ ЛІНІЙКОЮ, КУТНИКОМ, ЦИРКУЛЕМ ТА ЗА ШАБЛОНОМ» (18 годин) 

Відомості про 

розмітку та її 

види. 

 

2 Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог). Робота 

з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

Учень знає: 

- поняття – розмітка; 

- призначення розмітки; 

- види розмітки (просторова та 

площинна); 

- в яких випадках заготовку 

можна виміряти лінійкою, а в 

яких – рулеткою. 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 
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натуральних об'єктів. Учень уміє: 
- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- надавати усний звіт про 

виконану роботу. 

Учень розуміє: 

- від точності розмічання 

деталей залежить якість виробу. 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Інструменти та 

обладнання для 

розмітки.  

Правила безпеки 

при роботі з 

інструментами 

для розмітки. 

4 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Бесіда. Пояснення. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Демонстрація відео. 

Робота зі зразками. 

Учень знає: 

- види інструментів для 

розмітки деревини та їх 

призначення; 

- призначення інструментів для 

розмітки деревини; 

- різницю між інструментами 

для розмітки деталей з 

деревини. 

- правила безпеки при роботі з 

інструментами для розмітки. 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- надавати усний звіт про 

інструменти для розмітки. 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. Формування трудових 

навичок та умінь, технічних та 

технологічних знань, умінь 

самостійного планування та 

організації своєї діяльності у 

колективі. Закріплення та 

удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Формування естетичних 

уявлень та смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 
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діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

Столярний 

кутник, його 

будова. Розмітка 

кутником від 

базової кромки. 

 

Практична 

робота 

«Нанесення 

розмітки за 

допомогою 

столярного 

кутника». 

3 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

розмічати заготовку. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Робота зі зразками. 

Учень знає: 

- будову та призначення 

столярного кутника; 

- чому розмітку необхідно 

починати з базової кромки; 

- прийоми розмітки кутником. 

Учень уміє: 

- в правильній послідовності 

наносити розмітку кутником від 

базової кромки; 

- аналізувати зразок виробу. 

Учень розуміє: 

- від якості розмітки залежить 

якість виробу. 

Розвиток умінь оперувати 

інформацією про матеріали та 

інструменти, які використовуються в 

слюсарній справі. 

Поповнення словникового запасу 

професійними термінами. Корекція 

ручної моторики; поліпшення 

зорово-рухової координації за 

рахунок використання змінних і 

неодноразово повторюваних дій з 

використанням різноманітного 

трудового матеріалу. Розвиток 

самоконтролю при виконанні роботи. 

Розвиток дрібної моторики.  

Розмітка деталей 

по шаблону з 

тонкої жерсті та 

по лінійці. 

 

Практична 

робота 

 «Нанесення 

розмітки за 

допомогою 

шаблона». 

5 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

розмічати заготовку. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота.  

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

Учень знає: 

- поняття – шаблон; 

- призначення шаблонів; 

- прийоми розмітки за 

допомогою шаблонів. 

Учень уміє: 

- в правильній послідовності 

наносити розмітку за 

допомогою шаблону з тонкої 

жерсті та по лінійці; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

Поповнення словникового запасу 

професійними термінами. Розвиток 

умінь відстежувати власний 

навчальний поступ, аналізувати 

набутий освітній досвід як стимул 

для подальших досягнень. Корекція 

ручної моторики; поліпшення 

зорово-рухової координації за 

рахунок використання змінних і 

неодноразово повторюваних дій з 

використанням різноманітного 

трудового матеріалу. Розвиток 

дрібної моторики. Розвиток 
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натуральних об'єктів. 

 

виробу; 

- аналізувати зразок виробу. 

Учень розуміє: 

- від якості розмітки залежить 

якість виробу. 

самоконтролю при виконанні роботи. 

Розвиток аналітичної та синтетичної 

діяльності, порівняльна діяльність, 

узагальнення. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова).   

Розмітка кола 

циркулем. 

Відкладання 

радіуса кола по 

лінійці. 

 

Практична 

робота 

 «Нанесення 

розмітки за 

допомогою 

циркуля». 

4 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

розмічати заготовку. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень знає: 

- будову та призначення 

циркуля; 

- прийоми розмітки циркулем; 

- правила безпеки при роботі з 

циркулем. 

Учень уміє: 

- в правильній послідовності 

наносити розмітку за 

допомогою циркуля; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- аналізувати зразок виробу. 

Учень розуміє: 

- від якості розмітки залежить 

якість виробу. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ СТОЛЯРНОЮ НОЖІВКОЮ» (18 годин) 

Відомості про 

процес пиляння. 

Інструменти для 

пиляння.  

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Учень знає: 

- що таке пиляння деревини; 

- які бувають види ножівок, яка 

між ними різниця; 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 



 

 

 

322 

Правила 

безпечної 

роботи при 

пилянні. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками.  

Демонстрація відео. 

 

- правила безпечної роботи при 

пилянні. 

Учень уміє: 

- називати інструменти для 

пиляння деревини, їх різновиди 

та будову; 

- аналізувати зразок виробу; 

- надавати усний звіт виконаної 

роботи. 

Учень розуміє: 

- від якості відпиляної заготовки 

залежить якість виробу. 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Види пиляння 

деревини: 

уздовж та 

впоперек 

волокон 

деревини, 

змішане. 

Контроль роботи 

при пилянні. 

Види дефектів 

при пилянні. 

  

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

пиляння». 

12 Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

пиляти. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень знає: 

- в яких випадках застосовують 

пиляння уздовж волокон 

деревини; 

- в яких випадках застосовують 

пиляння впоперек волокон 

деревини; 

- види пиляння; 

- правила безпечної роботи з 

інструментами для пиляння; 

- можливі види браку, що 

виникають при пилянні. 

Учень уміє: 

- підібрати ріжучий інструмент 

в залежності від матеріалу та 

виду пиляння;  

- застосовувати інструменти для 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 
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пиляння; 

- розпилювати заготовки з 

деревини; 

- усувати можливі дефекти; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- аналізувати зразок виробу; 

- надавати усний звіт виконаної 

роботи. 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «СТРУГАННЯ ДЕРЕВИНИ»(12 годин) 

Відомості про 

процес 

стругання. 

Інструменти для 

стругання та їх 

призначення. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

струганні. 

3 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Демонстрація відео. 

 

Учень знає: 

- що собою являє процес 

стругання деревини; 

- які бувають види ручних 

інструментів для стругання, яка 

між ними різниця; 

- правила безпечної роботи при 

струганні. 

Учень уміє: 

- називати інструменти для 

стругання деревини, їх 

різновиди та будову; 

- аналізувати зразок виробу; 

- надавати усний звіт виконаної 

роботи. 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Налаштування 

рубанку, 

фуганку та 

3 Вивчення професійної 

термінології. 

Демонстрація відео. 

Учень знає: 

- що собою являють різні струги 

для стругання деревини; 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 
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шерхебеля. 

 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

налаштування 

рубанку». 

 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Практичні вправи, які 

передбачають 

формування умінь 

налаштовувати 

рубанок перед 

роботою з ним. 

- як підготувати рубанок, 

фуганок та шерхебель до 

роботи. 

Учень уміє: 

- налаштувати рубанок та 

перевірити правильність 

встановлення ножів рубанку; 

- аналізувати зразок виробу; 

- надавати усний звіт виконаної 

роботи. 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

Прийоми 

стругання. 

Контроль роботи 

при струганні. 

 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

стругання на 

бруску по 

заданим 

розмірам». 

 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

стругати. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

Учень знає: 

- прийоми стругання деревини; 

- правила безпечної роботи з 

інструментами для стругання; 

- як правильно виконувати рухи 

при роботі з рубанком; 

- можливі види браку, що 

виникають при струганні. 

Учень уміє: 

- стругати деревину уздовж 

волокон; 

- застосовувати прийоми 

стругання на бруску по заданим 

розмірам; 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 
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натуральних об'єктів. - перевіряти якість стругання. 

Учень розуміє: 

- від якості стругання залежить 

якість виробу. 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

Другий семестр (114 годин) 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ОБПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ» (18 годин) 

Відомості про 

процес 

обпилювання. 

Інструменти для 

обпилювання. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

обпилюванні. 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Фронтальна робота. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Демонстрація відео. 

 

Учень знає: 

- призначення операції 

обпилювання; 

- інструменти для обпилювання 

деревини. 

Учень уміє: 

- демонструвати 

відповідальність за збереження 

навколишнього середовища, 

зокрема за сортування відходів; 

- організовувати робоче місце. 

Учень розуміє: 

- від якості обпилювання 

залежить якість виробу. 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Види напилків, 

їх будова та 

6 Вивчення професійної 

термінології. 

Учень знає: 

- види напилків (рашпілів) за 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 



 

 

 

326 

призначення. Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

насічкою, за номерами та 

профілю для обробки виробів з 

деревини; 

- як обрати правильний 

напилок для опилювання 

деталей; 

- як правильно виконувати рухи 

при роботі з напилком; 

Учень уміє: 

- обирати напилки за номерами 

для відповідної обробки 

деревини; 

- організовувати робоче місце. 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

Прийоми 

обпилювання 

деревини. 

Контроль роботи 

при 

обпилюванні. 

 

Практична 

робота 

«Пробне 

обпилювання 

деревини». 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

обпилювати. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Демонстрація відео. 

 

Учень знає: 

- прийоми обпилювання 

деревини; 

- правила безпечної роботи з 

інструментами для 

обпилювання; 

- можливі види браку, що 

виникають при обпилюванні. 

Учень уміє: 

- застосовувати прийоми 

обпилювання; 

- перевіряти якість 

обпилювання; 

Розвиток умінь оперувати 

інформацією про матеріали та 

інструменти, які використовуються в 

слюсарній справі. 

Поповнення словникового запасу 

професійними термінами. Корекція 

ручної моторики; поліпшення 

зорово-рухової координації за 

рахунок використання змінних і 

неодноразово повторюваних дій з 

використанням різноманітного 

трудового матеріалу. Розвиток 

самоконтролю при виконанні роботи. 
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- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій. 

Розвиток дрібної моторики. Розвиток 

аналітичної та синтетичної 

діяльності, порівняльна діяльність, 

узагальнення. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ»(18 годин) 

Відомості про 

процес 

шліфування. 

Інструменти для 

шліфування. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

шліфуванні. 

 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Дидактичні ігри. 

Демонстрація відео. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

Учень знає: 

- призначення процесу 

шліфування; 

- інструменти для оброблення 

виробів шліфувальною 

шкуркою, її різновиди; 

- правила безпечної роботи з 

інструментами. 

Учень уміє: 

- розрізняти інструменти для 

шліфування; 

- організовувати робоче місце. 

Учень розуміє: 

- від якості шліфування 

залежить якість виробу. 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Види 

шліфувального 

паперу та його 

маркування. 

6 Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Учень знає: 

- види шліфувальних розхідних 

матеріалів; 

- як обрати шліфувальний папір 

та його маркування. 

 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 
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Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- правильно закріплювати 

шліфувальний папір на 

відповідних насадках. 

Учень розуміє: 

- від якості шліфування 

залежить якість виробу. 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

Прийоми 

шліфування 

деталей. 

Контроль роботи 

при шліфуванні. 

 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

шліфування». 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Демонстрація відео. 

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

шліфувати. 

Вивчення професійної 

термінології. 

 

Учень знає: 

- послідовність виконання 

шліфування деталі; 

- правила безпечної роботи зі 

шліфувальними інструментами. 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце 

- використовувати прийоми 

роботи при обробленні виробів 

шліфувальним папером; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

Учень розуміє: 

- від якості оброблення деталі 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 
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залежить якість виробу. Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ПРОСТЕ ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ФАРБАМИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ»(12 годин) 

Відомості про 

процес 

фарбування.  

Інструменти для 

фарбування. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

фарбуванні. 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

Учень знає: 

- поняття – фарбування; 

- види фарб на водній основі; 

- правила безпечної роботи під 

час фарбування; 

- інструменти для фарбування 

деревини. 

Учень уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- робити оздоблення 

водорозчинними фарбами. 

Учень розуміє: 

- від якості фарбування деталі 

залежить якість виробу. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

Види обробки 

деревини: 

прозоре та 

непрозоре 

фарбування. 

Контроль роботи 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Демонстрація відео. 

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

Учень знає: 

- поняття – прозоре та 

непрозоре фарбування; 

- види оздоблювальних 

матеріалів та їх застосування 

відповідно до типу обробки. 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 
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при фарбуванні. 

 

Практична 

робота 

«Фарбування 

деталей 

фарбами на 

водній основі». 

фарбувати. 

Вивчення професійної 

термінології. 

 

Учень уміє: 

- демонструвати 

відповідальність за збереження 

навколишнього середовища, 

зокрема за сортування відходів; 

- організовувати робоче місце 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

Учень розуміє: 

- від якості фарбування деталі 

залежить якість виробу. 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «КРІПЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ З’ЄДНАНЬ»(30 годин) 

Цвяхи, їх будова 

та призначення. 

Інструменти для 

з’єднання за 

допомогою 

цвяхів. 

 

6 Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Дидактичні ігри. 

Учень знає: 

- будову та призначення цвяхів; 

- види столярних цвяхів; 

- правила з’єднання деталей 

цвяхами, щоб деталь не 

тріснула; 

- послідовність забивання та 

загинання цвяхів; 

- інструменти для з'єднання 

деталей цвяхами. 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 
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Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

цвяха; 

- організовувати робоче місце 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Прийоми 

забивання та 

витягування 

цвяхів. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

з’єднанні 

деревини за 

допомогою 

цвяхів. 

 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

з’єднання 

заготовок за 

допомогою 

цвяхів». 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Демонстрація відео. 

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

з’єднувати деталі за 

допомогою цвяхів. 

Вивчення професійної 

термінології. 

 

Учень знає: 

- як правильно тримати 

молоток; 

- типи ударів молотком для 

кожного виду цвяхів; 

- способи витягування зігнутих 

цвяхів з деревини; 

Учень уміє: 

- розмічати місця для з’єднання 

деталей за допомогою цвяхів; 

- підбирати довжину цвяха 

відповідно до товщини 

заготовки; 

- організовувати робоче місце; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 
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- перевіряти якість роботи. використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

Нагелі, їх види 

та призначення. 

Інструменти для 

з’єднання 

нагелями. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

з’єднанні 

деревини 

нагелями. 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

з’єднання 

заготовок за 

допомогою 

нагелів». 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Демонстрація відео. 

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

з’єднувати деталі за 

допомогою нагелів. 

Вивчення професійної 

термінології. 

 

Учень знає: 

- будову та призначення 

нагелів; 

- види столярних нагелів; 

- правила з’єднання деталей 

нагелями, щоб деталь не 

тріснула; 

- послідовність забивання 

нагелів; 

- інструменти для з'єднання 

деталей за допомогою нагелів. 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

нагеля; 

- з’єднувати деталі за 

допомогою нагелів; 

- організовувати робоче місце 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

Шурупи, їх 

будова та 

призначення. 

Види шурупів. 

Інструменти для 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

Учень знає: 

- будову та призначення 

шурупів; 

- види столярних шурупів; 

- правила з’єднання деталей 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 
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з’єднання 

шурупами. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

з’єднанні 

деревини 

шурупами. 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

з’єднання 

заготовок за 

допомогою 

шурупів». 

з’єднувати деталі за 

допомогою шурупів. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

шурупами, щоб деталь не 

тріснула; 

- послідовність вкручування 

шурупів; 

- інструменти для з'єднання 

деталей за допомогою шурупів. 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

шурупа; 

- з’єднувати деталі за 

допомогою шурупів; 

- організовувати робоче місце; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

Болти, їх будова 

та призначення. 

Інструменти для 

з’єднання 

болтами. 

Правила 

безпечної 

роботи при 

з’єднанні 

деревини 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

з’єднувати деталі за 

допомогою болтів. 

Демонстрація відео. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Учень знає: 

- будову та призначення болтів; 

- види болтів; 

- правила з’єднання деталей за 

допомогою болтів; 

- послідовність вкручування 

болтів; 

- інструменти для з'єднання 

деталей за допомогою болтів. 

 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  
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болтами. 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

з’єднання 

заготовок за 

допомогою 

болтів». 

 Учень уміє: 

- називати основні частини 

болта; 

- з’єднувати деталі за 

допомогою болтів; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- перевіряти якість роботи. 

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «СВЕРДЛІННЯ»(18 годин) 

Загальні 

відомості про 

свердління. 

Інструменти та 

устаткування 

для свердління. 

6 Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень знає: 

- визначення терміну 

свердління; 

- призначення операції 

свердління; 

- види ручного (коловороти та 

дрилі), електричного 

інструменту (електродрилі та 

шуруповерти) устаткування для 

свердління та їх будову; 

- види отворів у деревині; 

- для чого потрібен обмежувач 

свердла; 

- правила безпеки при роботі з 

інструментами та 

устаткуванням. 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 
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інструментів для свердління; 

- закріплювати свердло в 

патроні коловорота та дрилі; 

- свердлити отвори в деревині; 

- визначати види отворів на 

зразках. 

Вертикально-

свердлильний 

верстат,  його 

будова та 

призначення.  

Правила безпеки 

при роботі з 

верстатом. 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

Учень знає: 

- будову та призначення  

вертикально-свердлильного 

верстата; 

- види свердл; 

- правила безпеки при роботі з 

верстатом. 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

свердлильного верстата; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок;  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети); 

Поповнення словникового запасу. 

Розвиток уміння використовувати 

набуті навички в життєвих ситуаціях. 

Підготовка 

свердлильного 

верстата до 

роботи.  

Прийоми 

управління 

свердлильним 

верстатом. 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

свердління. 

Вивчення професійної 

термінології. 

Учень знає: 

- визначення – діаметр отвору; 

- вимоги безпеки перед 

початком та під час роботи; 

- прийоми роботи на 

свердлильному верстаті. 

Учень уміє: 

- встановлювати свердло; 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 
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Контроль роботи 

при свердлінні. 

 

Практична 

робота 

«Свердління 

наскрізних 

отворів на 

свердлильному 

верстаті». 

 - закріплювати заготовки; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- визначати послідовність 

технологічних операцій для 

реалізації проектованого 

виробу; 

- виконувати вправи по 

свердлінню отворів. 

Учень розуміє: 

- від правильно підібраного 

діаметру отворів залежить 

якість виробу. 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 

діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ВИПАЛЮВАННЯ»(18 годин) 

Поняття -  

випалювання. 

Інструменти та 

матеріали для 

випалювання. 

4 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Бесіда (діалог).  

Робота з підручником. 

Самостійна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень знає: 

- столярну операцію - 

випалювання; 

- інструмент для випалювання; 

- які матеріали 

використовуються при 

випалюванні; 

- правила безпеки при роботі з 

електроінструментом. 

Учень уміє: 

- розрізняти поняття 

випалювання та піротіпія; 

Розвиток умінь орієнтуватися у 

трудовому завданні та постійно 

удосконалювати ці навички. 

Поступове та цілеспрямоване 

навчання учнів самостійного 

планування роботи, контролю та 

якості. Систематичні вправи з 

освоєння та закріплення трудових 

умінь та навичок. Зв'язок 

теоретичних знань із практичною 

роботою. Удосконалення розумових 

дій, спрямованих на внутрішню 
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- користуватись інструментом 

для випалювання; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

Учень розуміє: 

- від якості випалювання 

залежить якість виробу. 

організацію процесу праці та 

самоконтролю своїх дій. Підвищення 

працездатності та витривалості учнів. 

Випалювальний 

прилад, його 

будова та 

призначення. 

 

6 Вивчення професійної 

термінології. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

Робота з плакатами. 

Робота зі зразками. 

Демонстрація 

натуральних об'єктів. 

Учень знає: 

- будову та призначення  

приладу для випалювання; 

- правила безпеки при роботі з 

випалювачем. 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

випалювача; 

- розраховувати час на 

виконання технологічних 

операцій; 

- перевіряти якість роботи. 

Формування інтересу до різних видів 

робіт. Розвиток когнітивних 

психічних процесів (сприйняття, 

пам'ять, уява, мислення, мова). 

Розвиток розумової діяльності 

(аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення). 

Розвиток сенсомоторних процесів, 

рук, зору через формування 

практичних навичок.  

Розвиток регуляторної структури 

діяльності (включаючи постановку 

цілей, планування, моніторинг та 

оцінку дій і результатів діяльності 

відповідно до поставленої мети).  

Поповнення словникового запасу. 

Види 

випалювальних 

приборів. 

Правила безпеки 

при роботі з 

6 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Вивчення професійної 

термінології. 

Демонстрація відео. 

Учень знає: 

- види випалювачів 

(стрижневий, дуговий); 

- види змінних нагрівальних 

насадок; 

Розвиток умінь оперувати 

інформацією про матеріали та 

інструменти, які використовуються в 

слюсарній справі. 

Поповнення словникового запасу 
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випалювальними 

приладами. 

Дидактичні ігри. 

Робота в парах. 

Індивідуальна робота. 

 

- послідовність переведення 

орнаменту на заготовку; 

- правила безпеки при роботі з 

випалювачем. 

Учень уміє: 

- називати основні частини 

випалювача  

професійними термінами. Корекція 

ручної моторики; поліпшення 

зорово-рухової координації за 

рахунок використання змінних і 

неодноразово повторюваних дій з 

використанням різноманітного 

трудового матеріал 

Прийоми 

випалювання. 

Контроль роботи 

при 

випалюванні. 

 

Практична 

робота 

«Засвоєння 

прийомів 

випалювання». 

 

2 Інструктаж з техніки 

безпеки.  

Виконання вправ, які 

передбачають 

формування умінь 

випалювання. 

Вивчення професійної 

термінології. 

 

Учень знає: 

- прийоми випалювання 

(шаговий, лінійний та 

комбінований); 

- види контурів малюнка; 

- послідовність переведення 

орнаменту на заготовку; 

- види штрихування при 

випалюванні; 

- правила безпеки при роботі з 

випалювачем. 

Учень уміє: 

- переносити орнамент на 

заготовку; 

- наносити візерунок штампами 

та накатками (піротіпія); 

- дотримуватись правил безпеки 

при випалюванні та роботі з 

електроінструментами; 

- виконувати практичні вправи. 

Розвиток мислення, здатності до 

просторового аналізу, дрібної 

моторики рук. 

Формування трудових навичок та 

умінь, технічних та технологічних 

знань, умінь самостійного 

планування та організації своєї 

діяльності у колективі. Закріплення 

та удосконалення технологічних 

прийомів індивідуального та 

промислового виготовлення виробів 

з дерева. Розвиток мислення, 

здатності до просторового аналізу. 

Формування естетичних уявлень та 

смаку. Виховання в учнів 

позитивного ставлення до праці та 

формування кращих якостей 

особистості у процесі праці. Корекція 

недоліків трудової діяльності та 

недоліків розвитку особистості учнів. 

Виховання культури праці та вміння 

використовувати у практичній 
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діяльності загальноосвітніх знань та 

навичок. 

 

 

7. Здоровя, безпека та добробут 

(70 години на рік, 2 години на тиждень) 
Навчальна програма інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» для 5 класу розроблена відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 

вересня 2020 року) та на основі модельної навчальної програми інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» для 

5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку(авт. 

Тороп К.С., Ярмола Н.А., Калюкова Ж.С., 2022), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН 

України від 26.04.2022 № 383 у редакції наказу МОН України від 28.07.2022 № 672). 

Навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут» визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних 

результатів навчання з соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, зміст та види навчальної діяльності учнів із 

порушеннями інтелектуального розвитку, що спрямовані на реалізацію очікуваних результатів.  

Мета навчальної програми «Здоров’я, безпека та добробут» є засвоєння учнями з порушеннями інтелектуального 

розвитку системи життєво-необхідних практичних навичок та умінь, що забезпечують адекватну безпечну поведінку в 

реальному житті, відповідальність за добробут та здоров’я. Для реалізації означеної мети визначено такі завдання: 

формування в учнів поняття про безпечну поведінку в побуті, на вулиці, на природі та при взаємодії із сторонньою 

людиною; формування уміння виражати свої потреби, значущі для здоров’я і його збереження (вміння описувати своє 

самопочуття, здатність привернути увагу педагога в разі поганого самопочуття, нездужання), використовуючи 

невербальні та вербальні засоби спілкування;  формування інтересу до вивчення себе, власних фізичних можливостей; 

уявлення про фізичні можливості інших людей (однолітків і дорослих),  ознаки здоров’я людини; формування у 

здобувачів освіти готовності проявляти самостійність, бути відповідальним за результати своїх вчинків; розвиток 

стійкого інтересу до правил здоров’язбережувальної і безпечної поведінки; формування прихильності до безпечних і 

корисних практик поведінки, які зменшують ризики для життя і здоров’я або запобігають їм; виховування 

доброзичливого ставлення один до одного при вирішенні проблемних, життєвих та ігрових ситуацій; формування 

мотиваційної сфери гігієнічної поведінки, безпечного життя, почуття відповідальності за збереження і зміцнення 

здоров’я; розвиток пізнавальної діяльності, творчих здібностей, цікавості, розширення кругозору здобувачів освіти;  
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розвиток здатності порівнювати, аналізувати життєві ситуації; розвиток здатності проводити незалежні спостереження; 

виховання потреби у здоровому способі життя, формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я.  

Принципи, на яких ґрунтується програма: принцип корекційно-розвивальної спрямованості освітнього процесу, 

що обумовлює розвиток особистості учня і розширює його «зону найближчого розвитку» з врахуванням особливих 

освітніх потреб; узгодження цілей, змісту й очікуваних результатів навчання; принцип наступності, що передбачає 

взаємозв'язок і безперервність освіти учнів із порушеннями інтелектуального розвитку на всіх етапах навчання; принцип 

цілісності змісту освіти, що забезпечує наявність внутрішніх взаємозв'язків між окремими предметними галузями і 

навчальними предметами, що входять до їх складу; принцип спрямованості на формування діяльності, що забезпечує 

можливість оволодіння учнями з порушеннями інтелектуального розвитку усіма видами доступної їм предметно-

практичної діяльності, способами і прийомами пізнавальної і навчальної діяльностей, комунікативною діяльністю і 

соціально прийнятною поведінкою; принцип зв’язку з життям спрямований на перенесення засвоєних знань і умінь, 

навичок і стосунків, сформованих в умовах навчальної ситуації, у різні життєві ситуації, що дозволяє забезпечити 

готовність учня до самостійного орієнтування й активної діяльності в реальному світі; принцип варіативності 

програмного матеріалу передбачає можливість видозміни змісту розділів, їх комбінування, в окремих випадках зміни 

послідовності у вивченні.  

Методи: методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: практичні, словесні, наочні (за 

джерелом викладу навчального матеріалу);  репродуктивні, пояснювальні, пошукові, дослідницькі, проблемні тощо (за 

характером навчально-пізнавальної діяльності); індуктивні, дедуктивні, аналіз, синтез, порівняння (за логікою викладу і 

сприйняття навчального матеріалу). 

Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: усні перевірки і самоперевірки 

результативності оволодіння знаннями, уміннями і навичками.  

Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності: певні заохочення у формуванні мотивації, почуття 

відповідальності, зобов’язань, інтересів в оволодінні знаннями, уміннями і навичками.  

Компетентнісний потенціал предмету «Здоров’я, безпека та добробут» відповідає компетентнісному потенціалу 

соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі, яка полягає в тому, щоб: дотримуватися правил безпечної 

поведінки у природі; виявляти залежність між станом довкілля і рівнем безпеки, здоров’ям та добробутом суспільства; 

знаходити, представляти, перетворювати, аналізувати, узагальнювати і логічно організовувати інформацію щодо 

безпеки, здоров’я і добробуту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; підтримувати власне здоров’я 

і добробут, дотримуватися здорового способу життя тощо.  
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У процесі вивчення інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» здобувачі освіти повинні:   

- засвоїти понятійний апарат (назва предметів, дії з ними);   

- чітко представляти послідовність операцій з побутовими предметами відповідно до правил безпеки;  

- уміти поводитися в надзвичайних ситуаціях;   

- освоїти моделі міжособистісного спілкування в різних ситуаціях.  

Для навчання створюються такі умови, які дають можливість кожному учню працювати в доступному йому темпі, 

проявляючи можливу самостійність. Учитель добирає матеріал за об’ємом і диференціює його за ступенем складнощів, 

виходячи з індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини.  

У процесі уроку вчитель може використовувати різні види діяльності, які сприятимуть розширенню, повторенню і 

закріпленню отриманих знань: ігрову діяльність (сюжетно-рольова, дидактична, театралізована гра); елементарно 

трудову діяльність (господарсько-побутова і ручна праця); образотворчу діяльність (ліплення, малювання, аплікація) 

тощо.  

Індивідуальні форми роботи на уроках органічно поєднуються з фронтальними і груповими.  

Формування життєвої компетентності. Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» має унікальні 

можливості щодо формування життєвих компетентностей здобувачів освіти із порушеннями інтелектуального розвитку, 

як основи успішної соціалізації особистості. Формувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу 

життя, навчати їх використовувати отримані знання в повсякденному житті є важливим завданням у процесі формування 

життєвої компетентності. Освіта в галузі здоров’я поєднує здобуття необхідних знань та вмінь, формування конкретних 

навичок позитивної поведінки, збереження та зміцнення фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я. 

Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих навичок учнів, зокрема таких, як уміння приймати рішення, 

розв'язувати проблеми, творчо і критично мислити, спілкуватися, гідно поводитися, чинити опір тиску, доречно 

виявляти емоції, долати стрес, співчувати, бути громадянином, свідомо ставитися до власного здоров'я і здоров'я свого 

оточення, надавати першу долікарську допомогу. Життєва компетентність здобувачів освіти має безпосередню 

залежність від педагогічних дій, які спрямовуються з метою надання необхідної освітньої допомоги, створення 

належних умов для їх життя, навчання, праці, гри тощо.  

Ефективними методиками по формуванню життєтворчих компетенцій на уроках відіграють творчі завдання.  

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» для 5 класів включає теоретичні та практичні заняття. 

Курсом передбачаються самостійні роботи і практичні повторення раніше вивченого матеріалу із закріпленням 

теоретичних і практичних знань. Викладання базується на знаннях, отриманих на уроках пізнаємо природу, вступ до 
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історії України та громадянської освіти, математики тощо. Зміст програми спрямовано на розширення уявлень 

здобувачів освіти про свій організм, культуру здоров’я, імунітет, правила особистої гігієни, організації раціональної 

життєдіяльності, шкоду шкідливих звичок; ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями 

життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованих на розвиток добробуту, безпеки і 

зміцнення здоров’я. Реалізація програми передбачає проведення розвиваючих і психологічних ігор. 

Пропонований зміст 

інтегрованого курсу 

Види навчальної 

діяльності 

Очікувані результати навчання Спрямованість корекційно- 

розвиткової роботи 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ЛЮДИНА І ЗДОРОВ’Я» (23 години) 

Здоров’я людини. 

Поняття про фізичне 

здоров’я. 

Поняття «здорова 

людина». 

Значення природних 

факторів (сонця, 

повітря та води) для 

зміцнення здоров’я 

людини. 

Правила загартовування 

організму. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Дотримування правил 

безпеки під час виконання 

завдання. 

Дослідження та 

обговорення ознак живої 

природи на прикладі 

людини. 

Моделювання ситуації 

«Літній відпочинок». 

Учень/учениця 

- має уявлення про здоров’я та 

способи його підтримання 

- знає, розуміє та може пояснити 

за допомогою вчителя критерії 

здорової людини (температура 

тіла, тиск, вага, гострота зору 

тощо) 

- розуміє та пояснює за 

допомогою вчителя значення 

світла, повітря, води для здоров’я 

людини 

- за допомогою наочності може 

розповісти про способи 

загартовування організму. 

Учень/учениця уміє: 

- оцінювати стан свого здоров’я; 

- вимірювати температуру свого 

тіла; 

- розумно поводитись на 

відкритому сонці. 

Формування зацікавленості та 

позитивного ставлення до 

курсу; 

формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних компетентностей; 

формування елементарної 

дослідницької компетенції; 

розвиток уваги завдяки 

спостереженням;  

розвиток мовлення при засвоєнні 

нових назв; 

розвиток мислення шляхом 

встановлення причинно-

наслідкових зв’язків у існуванні 

людини, як частини живої 

природи; 

розвиток усного мовлення в 

процесі відповідей на запитання 

та самостійного складання 

речень за тематикою уроку. 
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Раціональна 

організація 

життєдіяльності. 

Режим дня школяра. 

Режим раціонального 

харчування. 

Режим сну. 

Охорона зору та слуху. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Практична робота: 

«Складання режиму дня». 

Моделювання ситуації 

«Мій день». 

Учень/учениця 

- знає та може пояснити за 

допомогою вчителя: 

- що таке режим дня, і чому його 

треба дотримуватися; 

- до чого призводить порушення 

режиму сну і режиму 

харчування; 

- важливість дотримання режиму 

охорони зору і слуху. 

Учень/ учениця уміє: 

- складати режим дня; 

- дотримуватися правил 

збереження зору і слуху. 

Розвиток мислення шляхом 

аналізу добутих знань про 

організацію життєдіяльності; 

формування причинно-

наслідкових зв’язків між 

режимом дня і здоров’ям 

людини; розвиток пізнавальної 

активності; збагачення уявлень 

про здоров’я; розвиток зв’язного 

мовлення; формування 

комунікативної культури; 

розвиток соціально цінних 

якостей особистості; 

формування та розвиток 

основних природничих 

компетентностей. 

Здоровий спосіб життя. 

Основні складові 

здорового способу 

життя людини. 

Шкідливі звички. 

Поняття «токсичні 

речовини». 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Набуття досвіду в процесі 

порівняння шкідливих та 

корисних звичок людей. 

Колективне обговорення за 

допомогою запитань 

вчителя правил здорового 

Учень/учениця 

- знає, розуміє та може пояснити 

за допомогою вчителя: 

- основні поняття про здоров’я і 

здоровий спосіб життя; 

- складові здорового способу 

життя; 

- про вплив на здоров’я людини 

токсичних речовин; 

- про виникнення залежності від 

токсичних речовин, 

неприпустимість їх вживання. 

 

Виховання інтересу до навчання; 

розвиток пізнавальної 

активності; 

формування і збагачення уявлень 

про здоров’я; 

розвиток зв’язного мовлення при 

позначенні основних складових 

здорового способу життя; 

розвиток знань дітей щодо 

корисних і шкідливих впливів на 

здоров’я; 

розвиток сприймання та 

мислення на основі формування 
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способу життя. Учень/учениця уміє: 

- дотримуватися правил 

здорового образу життя; 

- пояснювати наслідки 

недотримання здорового способу 

життя на основі інформації, що 

міститься в різних текстах. 

вмінь визначати руйнівний 

вплив на здоров’я людини 

токсичних речовин; 

формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних компетентностей. 

Гігієна харчування. 

Роль їжі для організму 

людини. Правила 

поведінки за столом під 

час їди. 

Корисні і шкідливі 

продукти. Ознаки та 

причини харчових 

отруєнь. 

Отруйні рослини, 

гриби, ягоди; заходи 

безпеки. Причини 

отруєння. Перша 

медична допомога. 

Холодильник. Правила 

зберігання продуктів. 

Терміни реалізації по 

позначенню на 

упаковці. 

Роль води в житті 

людини. Види води: 

чиста, брудна, питна, не 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Ознайомлення з 

демонстраційними 

матеріалами різних видів 

корисних і шкідливих 

продуктів; 

Практична робота: за 

допомогою вчителя 

проведення дослідження по 

розпізнаванню отруйних 

рослин. 

Формулювання за 

допомогою вчителя 

висновків досліджень. 

Екскурсія 

реальна/віртуальна за 

Учень/учениця 

- знає і розуміє значення 

харчування для здоров’я людини, 

- за допомогою вчителя може 

пояснити правила зберігання 

продуктів; 

- за малюнками наводить 

приклади отруйних рослин; 

- ознайомлений із значенням 

понять, які характеризують 

корисні і шкідливі продукти; 

- за малюнками пояснює/визначає 

значення води для людей; 

- знає як дотримуватися правил 

поведінки за столом; 

- відповідає за допомогою 

вчителя на чітко сформульовані 

запитання за змістом уроку. 

Учень/учениця уміє: 

- дотримуватись правил 

поведінки за столом під час їди; 

- розпізнавати корисні і шкідливі 

Формування уявлень про гігієну 

харчування; 

розвиток наочно-образного 

мислення на основі 

усвідомлення знань про корисні і 

шкідливі продукти; 

збагачення активного словника 

новими поняттями; 

розвиток усної монологічної 

мови шляхом короткої розповіді 

за темою уроку та за допомогою 

вчителя; 

формування та розвиток 

основних природничих та 

екологічних компетентностей; 

формування елементарної 

дослідницької компетенції. 
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питна, кип'ячена. темою «Отруйні рослини». продукти харчування; 

- дотримуватись правил 

зберігання продуктів; 

- раціонально користуватись 

водою. 

Психічне здоров’я. 

Психічне здоров’я – 

основа щасливого 

життя людини. 

Основні складові 

психічного здоров’я і 

благополуччя. Емоції, 

настрій, пам’ять, 

здібності людини. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. Прості 

обговорення. Короткі усні 

відповіді на запитання за 

допомогою вчителя. 

Колективний міні-проєкт 

«Наш настрій і емоції» 

(вплив на оточуючих) 

Учень/учениця 

- знає і відповідає за допомогою 

запитань вчителя про основні 

складові психічного здоров’я 

людини; 

- ознайомлений з поняттями 

«емоції», «настрій», «пам’ять»; 

- має уявлення про основні 

здібності людини; 

- відповідає за допомогою 

вчителя на чітко сформульовані 

запитання за змістом уроку; 

- знає і дотримується правил 

безпеки життєдіяльності під час 

виконання практичного завдання. 

Учень/учениця уміє: 

- керувати своїми емоціями. 

Розвиток зв'язного мовлення і 

мислення при порівнянні різних 

понять; розвиток самостійності 

при виконанні практичної 

роботи;  розвиток мислення 

шляхом формування причинно- 

наслідкових зв’язків між 

психічним і фізичним здоров’ям 

людини; елементарний розвиток 

аналітичного сприймання 

шляхом дослідження за своїм 

настроєм; формування 

елементарної дослідницької 

компетенції; формування та 

розвиток основних 

природничих, екологічних та 

культурних компетентностей. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ « ЛЮДИНА І БЕЗПЕКА» (35 годин) 

Людина, середовище 

її проживання, 

безпека людини. 

Безпека оточуючого 

середовища. Можливі 

аварійні та небезпечні 

Розповідь. 

Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

Учень/учениця 

- розпізнає за допомогою вчителя 

різні небезпеки оточуючого 

середовища та побутового 

походження, 

- передбачає їх вплив на власне 

Формування понять «безпека» 

та «небезпека»; 

формування уявлень про 

стихійні явища; 

розширення понять про 

природне і соціальне 
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ситуації. Типові 

причини їх виникнення. 

Рятувальні служби. 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Дослідження залежності 

стану здоров’я від 

природних і технологічних 

чинників. 

Екскурсія 

реальна/віртуальна 

«Природні небезпеки». 

Моделювання ситуації 

«Твої дії під час аварійної 

ситуації». 

здоров’я та безпеку; 

- здатний викликати необхідні 

рятувальні служби в разі 

необхідності; 

- відповідає за допомогою 

вчителя на чітко сформульовані 

запитання за змістом уроку; 

знає і дотримується правил 

безпеки життєдіяльності під час 

екскурсії. 

Учень/учениця уміє: 

- демонструвати модель 

безпечної поведінки згідно з 

інструкціями і правилами в 

соціальному і природному 

середовищі. 

середовище; 

розвиток мислення на основі 

формування умінь діяти в 

умовах небезпеки; 

розвиток уваги при проведенні 

досліджень; 

формування вмінь робити в 

команді; 

формування та розвиток 

основних природничих , 

екологічних та соціальних 

компетентностей; 

формування елементарної 

дослідницької компетенції. 

Безпека в побуті. 

Прибирання приміщень 

для збереження 

здоров'я людини. Заходи 

безпеки при 

користуванні 

предметами побутової 

хімії. 

Побутові предмети: 

телевізор, праска, 

пилосос, газова плита. 

Правила безпеки. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Практичні роботи: 

«Правила користування 

побутовою технікою», 

«Правила користування 

предметами побутової 

хімії». 

Учень/учениця 

- розпізнає ймовірні небезпеки, 

побутового походження; 

- називає за допомогою зразків і 

малюнків деякі предмети 

побутової хімії; 

- за малюнками наводить 

приклади використання 

предметів побутової хімії у 

побуті; 

- ознайомлений з поняттям 

«побутова техніка»; 

- знає правила користування 

Формування уявлень про 

побутову техніку; 

формування понять порівняння, 

класифікації, аналізу на основі 

обстеження різних предметів 

побутової хімії; 

розширення понять про правила 

безпеки в побуті; 

розвиток зв’язного мовлення при 

позначенні побутових 

предметів; 

формування та розвиток 

основних екологічних та 
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праскою, пилососом, 

телевізором; 

- знає правила користування 

газом у побуті; 

- відповідає за допомогою 

вчителя на чітко сформульовані 

запитання за змістом уроку. 

Учень/учениця уміє: 

- користуватися газовою плитою, 

пилососом, праскою тощо; 

- безпечно користуватися 

предметами побутової хімії; 

- дотримуватись правил безпеки у 

побуті. 

комунікаційних 

компетентностей; розвиток 

пізнавальної активності. 

Пожежна безпека. 

Причини й умови 

виникнення пожеж. 

Основні правила 

пожежної безпеки. Дії 

при виникненні пожежі. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Практичні вправи: 

Виклик служби порятунку і 

пожежної служби. 

Онлайн-перегляд 

«Пожежі». 

Моделювання ситуації 

«Твої дії під час пожежі». 

Учень/учениця 

- визначає за допомогою вчителя 

та наочною опорою умови 

виникнення пожеж; 

- має уявлення щодо шляхів 

профілактики виникнення та 

розвитку пожежі; 

- ознайомлений з основними 

правилами пожежної безпеки; 

- визначає за допомогою вчителя 

негативні наслідки користування 

відкритим вогнем у обмеженому 

просторі; 

- знає як зателефонувати в 

пожежну службу. 

Формування понять «безпека» та 

«небезпека»; 

формування уявлень про пожежі; 

розвиток мислення на основі 

формування умінь діяти в 

умовах небезпеки - пожежі; 

розвиток уваги при проведенні 

практичних вправ; 

формування вміння працювати в 

команді; 

формування та розвиток 

основних екологічних та 

соціальних компетентностей; 

формування вмінь 

застосовувати набуті знання та 
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Учень/учениця уміє: 

- застосовувати набуті знання та 

навички на практиці; 

- демонструвати елементарну 

модель безпечної поведінки 

згідно з інструкціями і правилами 

пожежної безпеки; 

- уміє самостійно 

зателефонувати в пожежну 

службу. 

навички на практиці. 

Безпека в довкіллі. 

Безпечна поведінка в 

громадських місцях. 

Особливості поведінки 

з незнайомими людьми. 

Мінна безпека. 

Тварини навколо нас. 

Заходи безпеки при 

спілкуванні з 

домашніми і дикими 

тваринами. 

Безпека на воді. 

Правила купання в 

водоймах. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Міні-практикум «Мінна 

безпека (сьогодення)». 

Моделювання ситуації 

«Спілкування з 

незнайомими людьми». 

Моделювання ситуації 

«Купання в річці і в морі». 

Учень/учениця 

- має уявлення про небезпечність 

ігор, що можуть призвести до 

потрапляння до закритого 

простору, з якого важко 

вибратися; 

- розповідає за запитаннями 

вчителя про мінну безпеку та 

способи повідомлення про своє 

місцезнаходження; 

- ознайомлений з наслідками 

надзвичайної ситуації, що 

обумовлена небезпекою; 

- має елементарне уявлення про 

способи безпечної поведінки під 

час виникнення небезпечних 

ситуацій; 

- має уявлення про небезпеку на 

воді. 

Формування вміння 

орієнтуватися у ситуації; 

формування уявлень про мінну 

безпеку; 

розвиток усного мовлення в 

процесі відповіді на запитання та 

складання запитань, за 

незначною допомогою вчителя; 

формування та розвиток 

основних комунікаційних та 

соціальних компетентностей; 

розвиток емоційного 

сприймання; 

збагачення активного словника 

новими поняттями; 

формування вмінь 

застосовувати набуті знання та 

навички на практиці. 
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Учень/учениця уміє: 

- застосовувати набуті знання та 

навички на практиці; 

- самостійно зателефонувати в 

службу порятунку; 

- виконувати усі рекомендації 

мінної безпеки; 

- безпечно поводитись в 

громадських місцях та з 

незнайомими людьми. 

Стихійні лиха. 

Небезпеки природного 

середовища. Правила 

поведінки під час 

сильного вітру, грози та 

в разі потрапляння в 

зону підтоплення. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Онлайн-перегляд «Стихійні 

явища».  

Моделювання ситуації «Як 

поводитись під час 

стихійного лиха». 

Учень/учениця 

- має уявлення про природні 

екологічні проблеми; 

- називає за запитаннями вчителя 

наслідки екологічних криз; 

- знає і називає за допомогою 

вчителя правила поведінки під 

час сильного вітру, грози тощо; 

- має уявлення про способи 

збереження природи; 

- ознайомлений з причинами та 

наслідками різних природних 

екологічних криз. 

Учень/учениця уміє: 

- розрізняти небезпеки 

природного середовища; 

- дотримуватись правил 

поведінки під час стихійного 

лиха. 

Формування вміння 

орієнтуватися у ситуації; 

розвиток активного мовлення та 

збагачення словникового запасу 

на матеріалі відомостей про 

різні стихійні лиха; розвиток 

вміння за допомогою вчителя 

визначати ситуації, що 

небезпечно впливають на 

екологічний становище; 

формування дбайливого 

ставлення до природи; 

формування вмінь 

застосовувати набуті знання та 

навички на практиці; розвиток 

уваги при проведенні 

досліджень; формування вміння 

робити в команді; формування та 

розвиток основних природничих, 
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екологічних компетентностей. 

Безпека на дорозі. 

Безпека руху пішоходів. 

Знайомство з 

дорожніми знаками. 

Азбука дорожнього 

руху. 

Місто і його транспорт. 

Безпека пасажира. 

Безпека руху 

велосипедиста. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Дослідження рівня 

сформованості власних 

навичок учасника 

дорожнього руху. 

Моделювання ситуацій: 

«Я – пішохід. Правила 

дорожнього руху для 

пішоходів» 

«Я – пасажир. Поводження 

у громадському 

транспорті» 

«Я- велосипедист. 

Дотримання правил 

дорожнього руху 

велосипедистом» 

«Надання допомоги собі та 

іншим особам при травмах» 

Учень/учениця 

- визначає за допомогою вчителя 

потенційні небезпеки на дорозі 

для свого здоров’я; 

- моделює за підказками вчителя 

ситуації «я – пішохід», «я –

пасажир», «я – велосипедист»; 

- моделює за допомогою вчителя 

послідовність дій у небезпечних 

ситуаціях на дорозі; 

- приймає прості рішення щодо 

надання допомоги собі та іншим 

особам; 

- знає основні дорожні знаки; 

- знає і розуміє як звернутися до 

інших осіб чи до відповідних 

служб у разі необхідності. 

Учень/учениця уміє: 

- застосовувати набуті знання та 

навички на практиці; 

- користуватися громадським 

транспортом; 

- застосовувати в реальному 

житті правила для пішоходів;  

- дотримуватись правил 

дорожнього руху для 

велосипедиста; 

- викликати службу порятунку, 

Формування вміння 

орієнтуватися у ситуації; 

формування уявлень про безпеку 

на дорозі; 

формування навичок 

запам’ятовування та 

адекватного відтворення 

інформації; 

формування та розвиток 

основних комунікаційних та 

соціальних компетентностей; 

розвиток емоційного 

сприймання; 

збагачення активного словника 

новими поняттями; 

формування вміння робити в 

команді; 

формування вмінь 

застосовувати набуті знання та 

навички на практиці. 



 

 

 

351 

поліцію та швидку допомогу в 

разі необхідності. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ « ЛЮДИНА І ДОБРОБУТ» (12годин) 

Людина і добробут. 

Добробут — ступінь 

задоволення певних 

потреб людини. 

Складники добробуту. 

Особистий добробут. 

Якість твого життя. 

Планування власного 

часу. Кишенькові 

гроші. 

Родинний добробут. 

Сім’я та її потреби. 

Добробут сім’ї. 

Суспільний добробут. 

Життя у суспільстві, 

вміння поводитись у 

соціумі. Допомога 

іншим, добросусідство. 

Волонтерство. 

Розповідь. Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Прості обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання за допомогою 

вчителя. 

Моделювання ситуацій: 

«Доходи і витрати 

кишенькових грошей»; 

«Сімейний бюджет. 

Найпростіше планування 

бюджету»; 

«Розподіл обов’язків у 

сім’ї» 

Онлайн-перегляд «Життя у 

соціумі». 

Учень/учениця 

- розуміє та може пояснити за 

допомогою вчителя поняття 

слова добробут; 

- має елементарні уявлення про 

особистий добробут, родинний 

добробут, суспільний добробут; 

- визначає за допомогою вчителя 

значення власного здоров’я, 

безпеки та добробуту для 

подальшого дорослого життя; 

- може пояснити поняття 

«кишенькові гроші»; 

- визначає і може сформулювати 

свої інтереси, потреби та 

бажання; 

- розуміє, як за допомогою 

дорослого розподіляти свій 

вільний час та проявляти 

зацікавленість деякими видами 

діяльності; 

- розуміє і може пояснити 

поняття «добре» і «погано»; 

- знає про бережливе ставлення 

до своїх та чужих речей; 

- має елементарні поняття про 

Формування уявлень про 

поняття добробут та його 

складники; 

формування понять класифікації 

та аналізу на основі порівняння 

складових добробуту – 

особистий, родинний, 

суспільний; 

формування уявлень про поняття 

волонтерство; 

стимулювання активності в 

спілкуванні; 

формування потреби 

контролювати та оцінювати 

власні дії; 

формування потреби цінувати 

людське життя та поважати 

права людини; 

виховання відповідальності та 

культури поведінки; 

збагачення активного словника 

новими поняттями; 

розвиток емоційного 

сприймання; 

формування та розвиток 

основних комунікаційних та 



 

 

 

352 

сімейний бюджет; 

- за допомогою дорослого 

аналізує зв’язок між своїми 

потребами та бюджетом сім’ї; 

- має деякі уявлення і може 

пояснити про можливість 

законного заробітку для 

підлітків; 

- розуміє та може пояснити за 

допомогою вчителя поняття 

слова «волонтерство». 

Учень/учениця уміє: 

- за допомогою дорослого 

розподіляти свій вільний час та 

проявляти зацікавленість 

деякими видами діяльності; 

- бережно ставитись до своїх та 

чужих речей; 

розпоряджатися кишеньковими 

грошима; 

- надати невелику допомогу 

іншим людям у разі потреби; 

- виконувати свої невеликі 

постійні обов’язки у сім’ї. 

соціальних компетентностей; 

формування вміння робити в 

команді; 

формування вмінь 

застосовувати набуті знання та 

навички в повсякденному житті. 
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8. Інформатика «Основи комп'ютерної грамотності» 

(72 години на рік, 2 години на тиждень) 
Навчальна програма «Інформатика. Основи комп’ютерної грамотності» для 5 класу розроблена відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 

вересня 2020 року) та на основі модельної навчальної програми «Інформатика» для 5-6 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Трокай Т.М., Лапін А.В., 

Ляшенко В.В., 2022р.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 

383). 

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 школі інформаційні технології повинні розглядатися не як предмет вивчення, а як інструмент 

інтеграції учня в сучасний світ. Дітей з особливими освітніми потребами достатньо навчати навичкам роботи на 

персональному комп'ютері, а не алгоритмізації та програмуванню, та закінчувати курс пакетом офісних програм. 

Мета програми: 

1. Розвиток особистості учня, здатного використовувати цифрові інструменти та технології для розв’язання 

проблем, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, критично мислити, безпечно та 

відповідально діяти в інформаційному суспільстві.  

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 з використанням спіральної методики навчання, а саме: учні повторюють матеріал на різних 

рівнях, щороку все більше поглиблюючи отримані знання та підвищують рівень сформованості предметних та ключових 

компетентностей. Методи і прийоми навчання орієнтуються на «зону найближчого розвитку» дитини, забезпечують  
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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; 

 призначення прикладних програм (Paint, Word). 

Вміти: 

 вмикати і вимикати комп'ютер; 

 користуватися клавіатурою і мишкою комп'ютера для введення інформації; 

 здійснювати елементарні дії з файлами і папками ; 

 використовувати графічний редактор для створення і редагування малюнків; 

 використовувати отримані знання у практичній діяльності. 

Специфіка реалізації програми  

Учні з особливими освітніми потребами погано орієнтуються в просторі, не вміють знаходити і запам'ятовувати 

об'єкти на ілюстраціях, картинах. Тому особливого значення набуває використання розвиваючих комп'ютерних програм, 

ігор, онлайн-тренажерів. 

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. 

Загальна кількість часів 

Предмет «Основи комп‛ютерної грамотності» вивчається в спеціальній школі в 5-му класі за рахунок годин 

навчального плану. 
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Програмний курс розрахований на 6 років - 385 годин загалом. З урахуванням вікових і психофізичних 

особливостей учнів в програмі виділяються три етапи навчання: 

Підготовчий етап (5 клас) - знайомить учнів з комп'ютером і спрямований на розвиток пізнавального інтересу до 

способів його практичного використання. Формує дружнє інформаційне середовище для учня, побудоване на 

тренувальних ігрових технологіях. Закладає базові знання до можливостей вивчення основного етапу програми. 

Розподіл часу на проходження програмного матеріалу, порядок вивчення тем і кількість годин, відведених на них, 

можуть дещо змінюватися залежно від інтелектуально-психофізичного розвитку учнів. 

 

№ 

п/п 

Кількість 

годин 

Пропонований зміст 

навчального предмета 
Навчальні досягнення учнів 

Спрямованість 

корекційно-розвиткової 

роботи 

Інформація. Дії з інформацією 

1.  10 Безпека життєдіяльності 

при роботі з 

комп'ютером.  

Навколишній світ та 

інформація.  

Види інформації за 

способом подання.  

Роль інформації в житті 

людини.  

Перетворення 

інформації з одного виду 

в інший.  

Способи подання 

повідомлень.  

Носії повідомлень. 

Символи, кодування і 

декодування.  

Учень: 

- пояснює значення інформації для життя 

людини, наводить приклади із власного досвіду;  

- наводить приклади значення інформації для 

себе особисто;  

- називає органи чуття, якими людина отримує 

інформацію із навколишнього середовища;  

- наводить приклади інформації у різних видах: 

текстовій, графічні, звуковій тощо;  

- розрізняє правдиву і неправдиву інформацію, 

припущення і фантазію;  

- використовує мережі для отримання інформації 

та спілкування під контролем дорослих;  

- розрізняє види інформації за способом подання;  

- уміє перетворювати одну форму подання 

інформації в іншу: (текстове – в графічне, 

числове – в текстове тощо); 

Формувати в учнів 

організованість, 

дисциплінованість, 

самоконтроль в навчальній 

діяльності. Формувати в 

учнів навички дотримання 

правил техніки безпеки під 

час роботи з комп'ютером. 

Розвивати 

спостережливість, увагу, 

пам'ять, просторове 

мислення, пізнавальну 

активність. Збагачувати 

активний та пасивний 

словник. Розвивати 

аналізатори 

(кінестетичний, слуховий, 
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Структурування 

інформації. 

- створює папку та документи в ній;  

- оцінює результати своїх навчальних досягнень. 

зоровий). Формувати 

лексичний запас з 

інформатики. Формувати 

вміння перетворювати 

одну форму подання 

інформації в іншу. 
Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією 

2.  11 Комп’ютерна техніка, як 

засіб здійснення дій з 

інформацією.  

Історія виникнення 

пристроїв для роботи з 

інформацією.  

Джерело інформації.  

Носії інформації. 

Пристрої введення та 

виведення інформації. 

Маніпулятор "миша". 

Клавіатура. Клавіатурні 

тренажери. 

Комбінації клавіш. 

 

Учень: 

- розуміє, що комп’ютер та інші комп’ютерні 

пристрої це інструменти для виконання дій з 

інформацією;  

- наводить приклади технічних засобів, що 

допомагають передавати інформацію, 

поширювати інформацію;  

- використовує цифрові пристрої у близькому для 

себе середовищі;  

- пояснює, чому і як потрібно захищати себе і 

цифрові пристрої;  

- звертається за допомогою у випадку наявності 

проблем та збоїв у роботі комп’ютера;  

- розповідає про історію виникнення пристроїв 

для роботи з інформацією;  

- називає носії інформації;  

- розрізняє технічні засоби для передавання, 

зберігання інформації; 

- використовує пристрої для передавання 

інформації;  

- розрізняє і називає функції лівої і правої кнопки 

миші; 

Розвивати логічне та 

евристичне мислення. 

Формувати в учнів 

розуміння про основні 

компоненти та сфери 

застосування сучасних 

комп'ютерів та їх 

можливості. Формувати 

знання і уявлення про 

комп'ютерні технології та 

способи їх практичного 

використання. Формувати 

навички застосування 

отриманих знань у різних 

життєвих ситуаціях. 

Розвивати увагу, пам'ять, 

просторове мислення 
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- запускає клавіатурні програми-тренажери; 

- називає групи клавіш і їх призначення; 

- використовує комбінації клавіш на практиці; 

- оцінює результати своїх навчальних досягнень. 

Об’єкт. Властивості об’єкта 

3.  11 Створення простих 

геометричних моделей 

об’єктів за описом їх 

властивостей.  

Зміна значень 

властивостей об’єкта 

(колір контуру, колір 

фону, форма об’єкта). 

Види об'єктів: текстові, 

графічні. 

Інформаційний об’єкт. 

Властивості об'єкта. 

Створення моделі 

об’єкта за заданими 

властивостями. 

Учень: 

- називає об’єкти навколишнього світу, 

властивості конкретних об’єктів та значення 

властивостей;  

- описує об’єкт називаючи його властивості та їх 

значення;  

- порівнює об’єкти за значеннями властивостей;  

- спостерігає за об’єктами, визначає спільні та 

відмінні ознаки/властивості;  

- наводить приклади об’єктів, що відповідають 

заданим властивостям; 

- описує текстові і графічні об’єкти; 

- порівнює властивості текстових і графічних 

об’єктів за спільними і відмінними ознаками;  

- оцінює результати своїх навчальних досягнень. 

Формувати розуміння про 

програмні засоби 

загального та спеціального 

призначення. Формувати 

розуміння правил роботи з 

комп'ютерними 

програмами. Розвивати 

вміння самостійно 

знаходити, порівнювати та 

виділяти основні 

властивості об'єктів. 

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти 

4.  12 Меню комп’ютерної 

програми.  

Огляд різних прикладів 

меню.  

Інструменти 

комп’ютерних програм.  

Графічний редактор.  

Інструменти графічного 

Учень: 

- запускає знайомі програми;  

- завершує роботу з програмою;  

- називає інструменти малювання у графічному 

редакторі;  

- обирає інструмент малювання для досягнення 

конкретного результату;  

- створює не складні малюнки за зразком;  

Формувати усвідомлене 

використання інструментів 

та можливостей 

комп'ютерних програм. 

Формувати вміння 

виділяти головне, 

орієнтуватися в ситуації, 

вбачати зв'язки і відносини 
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редактора та їх 

налаштування.  

Створення та 

редагування не складних 

малюнків.  

Добір кольорової гами 

малюнка. 

Збереження малюнків. 

Текстові редактори. 

Середовища для читання 

текстів.  

Закладки в тексті, цитати 

тощо. 

- створює зображення об’єктів що складаються з 

геометричних фігур та змінює значення 

властивостей;  

- вміє змінити колір контуру або тла об’єкта 

обравши зразком колір іншого об’єкта за 

допомогою відповідних інструментів графічного 

редактора;  

- виконує завдання із розфарбування або 

перефарбування малюнків;  

- пропонує власні кольорові рішення малюнка;  

- пояснює добір кольорів;  

- розрізняє сучасні пристрої для роботи з 

інформацією;  

- уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші 

пристрої (за умови їх використання);  

- оцінює результати своїх навчальних досягнень. 

між об'єктами. Формувати 

навички використання 

особистого досвіду. 

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання 

5.  13 Перенесення фрагментів 

малюнка.  

Виділення і 

впорядкування даних за 

певною ознакою.  

Прості та складені 

сюжетні геометричні 

задачі.  

Копіювання фрагментів 

малюнку.  

Етапи створення 

інформаційної моделі в 

Учень: 

- об’єднує об’єкти за їх властивостями або 

значеннями властивостей;  

- створює візуальну відповідь простих та 

складених геометричних задач;  

- виділяє та переносить фрагменти малюнка;  

- створює графічні відповіді до навчальних 

завдань; знаходить приклади повторення і 

послідовності дій у повсякденній діяльності, 

близькому для себе середовищі;  

- визначає закономірність об’єктів;  

- відтворює послідовність об’єктів із заданою 

Розвивати пізнавальний 

інтерес до використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. Формувати 

знання і уявлення про 

комп'ютерні технології та 

способи їх практичного 

використання. 
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різних програмних 

середовищах. 

Створення текстових 

інформаційних 

моделей, зокрема у 

табличні формі. 

 

закономірністю;  

- створює інформаційні продукти, поєднуючи 

текст, зображення, звук тощо для представлення 

ідей та/або результатів діяльності;  

- створює та змінює прості зображення; 

- опрацьовує та використовує інформацію з 

різних джерел;  

- вміє заповнювати таблицю ознак для предметів 

з однієї групи (класу);  

- оцінює результати своїх навчальних досягнень. 

Лінійні алгоритми 

6.  13 Створення малюнків за 

готовими алгоритмами. 

Складання власних 

графічних алгоритмів. 

Команди і виконавці, 

алгоритми, способи 

подання алгоритму. 

Запис лінійних 

алгоритмів. 

Створення зображень за 

власними алгоритмами. 

Знаходження та 

виправлення помилок у 

алгоритмах. 

Логічні висловлювання. 

Підсумковий практикум. 

Учень: 

- визначає послідовність кроків для виконавців; 

знаходить помилки у алгоритмах;  

- визначає результат виконання лінійного 

алгоритму побудови простого геометричного 

зображення;  

- створює малюнок за лінійним алгоритмом;  

- пропонує власні алгоритми створення не 

складних геометричних зображень;  

- визначає алгоритмічні структури; 

- виконує, створює та записує алгоритми; 

- вміє діяти за інструкцією;  

- впорядковує об’єкти за певними ознаками;  

- пояснює наслідки порушення плану, алгоритму 

послідовності дій у близькому середовищі, 

готових програмах, іграх; 

- розрізняє істинні та хибні висловлювання;  

- оцінює результати своїх навчальних досягнень.  

Формувати в учнів 

розуміння того, що 

порядок виконання будь-

якої роботи визначається 

планом, спрямованим на 

досягнення конкретного 

результату. Розвивати 

дрібну моторику 

(клавіатурні тренажери, 

розвиваючі ігри). 
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7.  2   Резерв Додаткові теми: онлайн графічні редактори, редагування малюнків за допомогою програмного 

забезпечення смартфонів. 

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 призначення деяких програм; 

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 програми, її призначення;  

- користуватися меню програми; 

- створювати прості лінійні алгоритми. 

 

 

9. Образотворче мистецтво 

(35 годин на рік, 1 година на тиждень) 
Навчальна програма інтегрованого курсу «Образотворче мистецтво» для 5 класу розроблена відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 

вересня 2020 року) та на основі модельної програми інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5-6 класах спеціальних закладів 
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загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (адаптаційний цикл базової середньої 

освіти) (авт. Тороп К. С., Лопатіна М. В., Прядка І. Є., Шпилєва Ю. І), рекомендованою МОН України (наказ МОН 

України від 26.04.2022 № 383 у редакції наказу МОН України від 28.07.2022 № 672). 

Навчальна програма «Образотворче мистецтво» у 5-6 класах (адаптаційний цикл базової середньої освіти) є 

складовою мистецької освітньої галузі  у відповідності до загального обсягу навчального навантаження розрахованого 

на 1 годину на тиждень. Навчальна програма надає можливості реалізувати вимоги до обов’язкових результатів 

навчання у мистецькій освітній галузі, що визначені Державним стандартом базової середньої освіти.  

Навчальна програма  «Образотворче мистецтво» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку – це комплексна програма адаптаційного циклу навчання, яка 

забезпечує наступність між початковою та базовою середньою освітою, гнучкий перехід учнів від молодшого шкільного 

віку до підліткового, розвитку емоційного інтелекту і критичного мислення.  

Навчальна програма «Образотворче мистецтво» визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних 

результатів навчання з мистецької освітньої галузі, зміст та види навчальної діяльності учнів із порушеннями 

інтелектуального розвитку, що спрямовані на реалізацію очікуваних результатів. 

Мета навчальної програми «Образотворче мистецтво» зорієнтована на розвиток у здобувачів освіти з порушеннями 

інтелектуального розвитку естетичного смаку, уміння бачити і розуміти красиве, виховання активного емоційно-

естетичного відношення до витворів мистецтва, сприяння моральному і трудовому вихованню. 

Для реалізації означеної мети вчителем визначено такі завдання: 

- формування у здобувачів освіти елементарних знань про основи реалістичного малюнка, навичок малювання з 

натури, по пам’яті, за уявленням, декоративного малювання й уміння застосовувати їх у навчальній та суспільно- 

корисній діяльності; 

- формування у здобувачів освіти набору предметних умінь, необхідних для вивчення суміжних дисциплін, 

подальшого навчання, застосування в практичній діяльності і в майбутній професії; 

- підвищення загального розвитку здобувачів освіти, корекція порушень пізнавальної діяльності, емоційно-

вольової сфери й особистих якостей з урахуванням психофізичних особливостей і потенційних можливостей кожного 

учня; 

- розвиток естетичного смаку, уміння бачити і розуміти красиве, розвиток оціночних суджень про витвори 

образотворчого мистецтва, декоративно- прикладного і народного мистецтва, скульптури, архітектури, дизайну. 
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Корекційні завдання навчальної програми «Образотворче мистецтво» спрямовані на: розвиток наочно-дійового, 

наочно-образного і словесно-логічного мислення; розвиток зорового сприйняття і пізнавання;    розвиток моторики 

пальців; розвиток просторових уявлень і орієнтації; розвиток мовлення і збагачення словника; розвиток індивідуально-

особистісного відношення здобувачів освіти до музики; розвиток музичного мислення; формування уявлень про музику 

як виду мистецтва, розкриття цілісної музичної картини світу; формування сприйняття потреби в музичній самоосвіті; 

корекцію порушень емоційно-вольової і особистісної сфери. 

Компетентнісний потенціал навчальної програми «Образотворче мистецтво» відповідає компетентнісному 

потенціалу мистецької освітньої галузі: усвідомлення своєї національної ідентичності через українське і світове 

мистецтво; сприйняття культурного різноманіття світу через мистецтво; усвідомлення взаємозв’язків математики й 

мистецтва як універсальних мов на прикладах творів різних видів мистецтва; сприймання довкілля й знання з 

природничих наук як об’єктів для художньо-образної інтерпретації; відкритість до інновацій і передбачення їхнього 

позитивного результату, ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, творенні нових культурних продуктів; 

прагнення творчої самореалізації, вираження креативності; поглиблення власної мотивації творити, інтелектуально 

розвиватись, зокрема у процесі художнього пізнання; розуміння значущості мистецтва для соціального розвитку; 

виявлення поваги до прав і свобод людини як загальнолюдських цінностей, зокрема до свободи слова і думки, втілених у 

мистецтві; розуміння необхідності збереження художнього надбання людства ін. 

Навчальна програма «Образотворче мистецтво» для 5-6 класу включає теоретичні та переважно практичні заняття. 

Передбачаються самостійні роботи і практичні повторення раніше вивченого матеріалу із закріпленням теоретичних і 

практичних знань. Зміст програми спрямовано на поліпшення інтелектуального та емоційного розвитку дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку, формування у них цілісного уявлення про світ, розвиток образного сприйняття 

через естетичне переживання й освоєння способів творчого самовираження. Навчальна програма «Мистецтво» має 

важливе корекційно-розвиткове значення. Уроки мистецтва сприяють розвитку інтелектуальної, емоційної та рухової 

сфери; сприяють формуванню особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, вихованню у неї 

позитивних навичок і звичок. 
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Пропонований 

зміст навчального 

предмета 

Види 

навчальної діяльності 

Очікувані результати 

навчання 

Спрямованість  корекційно-

розвивальної роботи 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ВСТУП» 5 годин 

Навчання 

композиційної 

діяльності 

 

Опрацювання правил безпеки при 

роботі з фарбами, олівцями та 

приладами для образотворчого 

мистецтва. Розвиток просторових 

уявлень. Робота над поняттям 

«перед…», «за…», «біля…», 

«перед…», «з…», «далеко від…», 

«посередині», «праворуч від…», 

«ліворуч від…». Знаходження 

середини аркуша, верхнього, 

нижнього, правого і лівого краю 

аркуша паперу. Знайомство з 

різноманітними видами побудови 

композиції декоративного 

мистецтва (у вертикальному та 

горизонтальному форматі).  

Передавати на аркуші паперу 

глибини простору: ближче - нижче, 

далі – вище; використовувати 

прийом загородження одних 

предметів іншими, зменшення 

величини видалених предметів в 

порівнянні з розташованими 

поблизу від спостерігача. 

Малювання по трафарету, шаблону 

Учень/учениця знає: 

- правила роботи на уроці 

малювання; 

- назви предметів для 

малювання: альбом, фарби, 

пензель, палітра, олівці, 

фломастери та ін.; 

- необхідність співвідношення 

розміру малюнка та величини 

листа паперу; 

- за допомогою фарби, олівця, 

крейди, фломастера можна 

залишити слід на папері або на 

дошці. 

Учень/учениця  уміє: 

- організовувати робоче місце; 

- залишати графічний слід на 

папері, дошці за допомогою 

пальця, долоні, олівця, пензля 

фломастера, крейди; 

- дотримуватись правил 

безпеки на уроці; 

- планувати свою образотворчу 

діяльність. 

Формувати вміння зверненої 

мови; вміння виконувати 

елементарні словесні інструкції 

учителя. Розвивати мовлення і 

сприйняття накопиченого 

словникового запасу. Формувати 

зорово-рухову і мовно-рухову 

координацію. Формувати 

осмислене диференційоване 

сприйняття предметів і явищ 

навколишнього світу. Розвивати 

правильне сприйняття форми, 

кольору, величини предметів і їх 

положення у просторі. 

Коригувати просторові уявлення. 
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та опорних точках.  Малювання 

прямих, вертикальних, хвилястих і 

похилих ліній за допомогою 

пензлів різної товщини. 

Малювання за опорними точками 

знайомих предметів: «сходи», «дах 

будинку», «ялинка» тощо.  

Сприймання та 

зображення форм 

предметів, 

пропорції, 

конструкції 

Закріплення навичок обстеження 

предметів з метою їх зображення; 

використання методу порівняння в 

цій роботі, визначеній 

послідовності при малюванні. 

Закріплення уміння розміщувати 

малюнок на образотворчій площині 

з огляду на протяжність аркуша 

паперу; враховувати необхідність 

співвідношення форми 

зображуваного предмета. Вправи 

на уміння співвідносити форму 

предмета з еталонними 

геометричними фігурами (кругом, 

овалом, квадратом та ін.). Вправи 

на уміння передавати рух форми 

(дерево колишеться, прапор 

розвивається тощо).  Робота з 

косинцем, лінійкою, циркулем, 

трафаретом. Креслення прямих та 

косих ліній, кружечків. Вправи на 

розрізнення предметів за формою, 

Учень/учениця знає: 

- правила роботи з приладдям 

на уроці ; 

- види геометричних фігур; 

- прийоми зображення 

елементів декору; 

- явища симетрії і асиметрії в 

природі; 

- співвідношення форми 

зображуваного предмета з 

аркушем паперу. 

Учень/учениця  уміє: 

- зображати предмети різних 

форми; 

- орієнтуватись у виконанні 

малюнка за опорними 

крапками; 

- розрізняти предмети за 

формою, розміром і кольором; 

- співвідносити форму 

предмета; 

- аналізувати і визначати 

Формувати пізнавальну, мовну, 

емоційно-вольову, рухову сфери 

діяльності. Формувати знання 

елементарних основ 

реалістичного малюнка. 

Формувати художньо-естетичний 

світогляд. Формувати уміння 

створювати прості художні 

образи з натури і за зразком, по 

пам'яті, за уявою. Розвивати 

естетичні почуття та розуміння 

краси навколишнього 

середовища, художнього смаку.  

Формувати уміння орієнтуватись 

у завданнях, планувати художні 

роботи, послідовність виконання 

малюнка. Формувати уміння 

контролювати свої дії. Розвивати 

дрібну моторику пальців рук, 

зорову пам'ять, увагу, 

спостережливість, образне 

мислення, уявлення та уяву. 
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розміром і кольором. Завдання на 

досягнення ритму у візерунку з 

повторенням та чергуванням форм 

та кольорів його елемента. 

Навчання прийомам зображення 

елементів декору (листя, квіти 

бутони); складання візерунка в 

квадраті з урахуванням центральної 

симетрії. Робота над елементарним 

уявленням про явища симетрії і 

асиметрії в природі. Знайомство з 

осьовою симетрією на прикладі 

будови комах (метелик, бабка,жук). 

форму, колір та розмір 

предмета. 

Сприймання 

кольору предметів і 

уміння відображати 

його в живописі 

 

 

Робота над уявленням учнів про 

колір і фарби: робота над поняттям 

«основні» кольори – червоний, 

синій, жовтий і «складені кольори» 

(як кольори, які можна скласти з 

основних, головних кольорів – 

зелений, помаранчевий, бузковий, 

коричневий. Змішування кольорів, 

створення палітри кольорів від 

найсвітлішого до найтемнішого. 

Робота з фарбами, виконання 

прийомів отримання змішаних 

кольорів на палітрі. Навчання 

прийомам просвітлення кольору 

(розбавлення фарби водою або 

додаванням білил). Отримання 

Учень/учениця знає: 

- «основні» кольори та 

складові «змішаних» кольорів; 

- способи отримання світлих та 

темних відтінків кольорів; 

- прийоми з використанням 

різноманітних матеріалів, 

інструментів та засобів, 

експерементування та 

працюваня з нетрадиційними 

техніками. 

Учень/учениця  уміє: 

- працювати з фарбами, 

пензлем та палітрою; 

- змішувати та просвітлювати 

кольори; 

Розвивати пізнавальну діяльність 

шляхом систематичного і 

цілеспрямованого виховання і 

вдосконалення в учнів 

правильного сприйняття форми, 

будови, величини, кольору 

предмета, їх положення у 

просторі, уміння знаходити в 

зображуваному об'єкті існуючі 

ознаки, встановлювати схожість і 

розбіжність між предметами за 

кольорами. Формувати уміння 

створювати композиції, 

орнаменти та застосовувати їх в 

різних видах образотворчого 

мистецтва. Формувати уміння 
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блакитної, рожевої, ясно-зеленої, 

сірої, ясно-коричневої фарби. 

Використання отриманих 

висвітлених фарб в сюжетних 

малюнках, в декоративному 

малюванні, в малюванні з натури і 

за уявою. 

- використовувати висвітлені 

фарби у практичних роботах; 

- малювати предмети, які 

можна розмалювати 

складовими кольорами. 

орієнтуватись у завданнях, 

планувати художні роботи, 

послідовність виконання 

малюнка.  Формувати уміння 

контролювати свої дії. Розвивати 

дрібну моторику пальців рук, 

зорову пам'ять, увагу, 

спостережливість, образне 

мислення, уявлення та уяву. 

Бесіди з 

образотворчого 

мистецтва. 

«Орнаментальна 

композиція. 

Створення 

орнаментальної 

композиції у колі, 

квадраті, 

прямокутнику, 

смужці», 

«Абстрактна 

композиція у 

контрастному 

колориті». «Як 

навчитися 

малювати лінії 

олівцями, 

фломастерами, 

гуашшю чи 

Розповідь.  

Пояснення. 

Демонстрація відео.  

Дидактичні ігри. 

Обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання. 

Учень/учениця знає: 

- художні засоби виразності 

живопису, графіки, 

декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- зображення предметів та 

об'єктів,  їх форму, забарвлення, 

розмір. 

Учень/учениця  уміє: 

- посильно виражати власні 

почуття та естетичні 

переживання до проявів 

прекрасного в оточуючій 

діяльності, предметному світі, 

творах візуального мистецтва; 

- встановлювати логічні зв'язки 

між зображеними явищами й 

об'єктами, усвідомлювати 

суттєву залежність між ними. 

Розвивати комунікативні функції 

мовлення (розвиток діалогічного 

мовлення з використанням 

мовленнєвих засобів комунікації, 

розвиток монологічного 

мовлення). 

Розвивати елементи творчої уяви 

і фантазії; емоційно-образну 

пам'ять на основні 

запам'ятовування образів 

конкретних предметів, явищ, їх 

властивостей та відношень. 

Формувати уміння висловлювати 

свої враження і почуття в 

спостережуваних явищах та 

творах мистецтва. 
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аквареллю». 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ДЕКОРАТИВНЕ МАЛЮВАННЯ» 10 годин 

Стародавнє коріння 

народного 

мистецтва. 

Стилізація. Види та 

структура 

орнаментів. 

Варіативність 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва.  

 

Відтворення за зразком 

орнаментальних композиції у 

колі, квадраті, прямокутнику, 

смужці. Розфарбовування 

трафаретів геометричних фігур, 

вирізаних із картону (квадрат, 

трикутник, овал, прямокутник). 

Малювання геометричного 

орнаменту (трикутник,  дужка, 

ромб,) у прямокутнику. 

Розфарбовування малюнків за 

зразком. Візерунок у смужці з 

рослинних форм. Малювання в колі 

візерунка з ягід та листячка.  

Створення елементів композиції 

декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Учень/учениця знає: 

- твори народно-прикладного 

мистецтва; 

- предмети з різним 

орнаментом та призначенням; 

- види декоративно-

прикладного мистецтва. 

Учень/учениця  уміє: 

- розпізнавати предмети з 

різними орнаментами; 

- відтворювати орнаментальні 

композиції у смужці; 

- встановлювати зв’язки між 

видами мистецтва, мистецтвом і 

життям; 

- працювати з пензлем, олівцем 

крейдою; 

- користуватись основними 

художніми матеріалами у 

процесі створення художньої 

композиції.  

Формувати елементарні знання 

про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. Розвивати уміння 

виконувати тематичні та 

декоративні композиції.  

Розвивати оригінальне образно-

асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак. 

Стародавня 

українська хата. 

Предмети побуту 

українців минулих 

часів у сучасному 

інтер'єрі. 

Створення ескізу української хати. 

Малювання видів орнаментів для 

оздоблення  традиційної 

української хати. Нетрадиційне 

малювання «Квітне в садочку 

червона калина, рідна земля для нас 

Учень/учениця знає: 
- види орнаментів для 

оздоблення  традиційної 

української хати; 

- предмети з різним 

орнаментом та призначенням; 

Розвивати організаційні уміння і 

навички в образотворчо-

практичній діяльності. Розвивати 

зорово-рухову координацію 

шляхом використання  

варіативних і повторюваних дій 
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Оздоблення 

українського житла  

сучасним 

живописом. 

 

всіх -  Україна». Малювання 

інтер'єру та екстер'єру стародавньої 

української хати з використанням 

шаблону геометричних фігур.  

Малюнок «Дім моєї мрії». 

- види декоративно-

прикладного мистецтва. 

Учень/учениця  уміє: 

- розпізнавати характерні риси 

різних видів українського 

народного мистецтва; 

- розфарбовувати зображення 

відповідно до зразка; 

- відтворювати  інтер'єр та 

екстер'єр стародавньої 

української хати з 

використанням шаблону 

геометричних фігур. 

із застосуванням різноманітних 

прийомів малювання.  

Формувати елементарні знання 

про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. 

Петриківський 

розпис -  

дивовижність 

майстрів народного 

мистецтва. 

Декоративні 

малюнки, розпис 

предметів побуту 

українців - від 

минулого до 

сьогодення. 

Унікальна 

особливість 

петриківського 

розпису предметів 

Виконання візерунка в квадраті з 

елементами петриківського 

розпису (зернятко, ягідка, горішок, 

пірчастий листок). Малювання 

елементів петриківського розпису у 

смужці. Ознайомлення з 

інструментами декоративно-

орнаментального народного 

малярства (пензлі з котячої шерсті, 

пальці рук, звичайні пензлі, фарби з 

природніх матеріалів). 

Петриківський розпис елементів 

побуту (шаблони скрині, ложки, 

макітри, дощечки). Малювання 

квітки соняшника та пірчастого 

Учень/учениця знає: 

- інструменти декоративно-

орнаментального народного 

малярства; 

- особливості петриківського 

розпису предметів побуту та 

елементів інтер'єру. 

Учень/учениця  уміє: 

- виконувати візерунки з 

елементами петриківського 

розпису; 

- застосовувати інструменти 

декоративно-орнаментального 

народного малярства за 

призначенням; 

Розвивати оригінальне образно-

асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак.  Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 
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побуту та 

елементів інтер'єру. 

листка у квадраті. - розфарбовувати зображення 

відповідно до зразка. 

застосування у практичній 

діяльності. 

Народна іграшка як 

витвір мистецтва 

художньо-творчої 

спадщини різних 

регіонів України. 

Декорування  

народної іграшки  

мотивами 

українського 

розпису. 

 

Відпрацьовування елементів 

розпису у смужці, колі, квадраті. 

Розпис української народної 

іграшки за народними мотивами.  

Розфарбовування за шаблоном 

(«Дивовижні баранці», «Коник», 

«Свищик», «Півник»). 

Учень/учениця знає: 

- народні мотиви  української 

народної іграшки; 

- твори народно-прикладного 

мистецтва; 

- предмети з різним 

орнаментом та призначенням; 

- види декоративно-

прикладного мистецтва. 

Учень/учениця  уміє: 

- розфарбовувати зображення 

відповідно до зразка 

декоративними візерунками 

українського народного 

декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

- прикрашати лініями, 

крапками, кільцями, мазками 

паперові силуети. 

Розвивати оригінальне образно-

асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак.  Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. 

Українська 

вишивка – 

яскравий символ 

національної 

культури. 

Оздоблення 

української 

вишиванки як 

Малювання по шаблону 

«Вишиванка».  Складання 

візерунка в квадраті з урахуванням 

центральної симетрії.  Малювання 

візерунка на вишиванці «Вишиваю 

вишиваночку я для братика 

Іваночка!». Малювання української 

сорочки нетрадиційним 

Учень/учениця знає: 

- назви елементів 

національного українського 

вбрання; 

- кольори притаманні жіночій 

та чоловічій сорочці; 

- поняття  центральної 

симетрії; 

Розвивати оригінальне образно-

асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак.  Формувати вміння 

малювати по обмеженій 

поверхні, рівномірно 
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різновид 

декоративного 

малювання. 

Кольорова гама  

притаманна 

жіночій та 

чоловічій сорочці.  

пальчиковим прийомом. - різновиди декоративного 

малювання; 

Учень/учениця  уміє: 

- ритмічно наносити візерунок 

(крапки) на вишиванку;  

- малювати нетрадиційним 

пальчиковим прийомом; 

малювати по обмеженій 

поверхні. 

розташовуючи різнокольорові 

крапки. Розвивати словниковий 

запас назвами елементів 

національного українського 

вбрання.  Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. 

Вишитий рушник 

як обов'язковий 

атрибут 

українського 

побуту. Символіка 

вишитого рушника. 

Сучасне та 

традиційне 

вишивання 

рушника. 

Малювання орнаменту рушника у 

смужці. Створення геометричного 

та рослинного орнаменту.  

Тематичні малюнки («Квітчаста 

хустина», «Хліб на вишитому 

рушнику», «Весільний рушник», 

«Український рушничок»). 

Малюнок «Візерунок на 

скатертині». 

 

Учень/учениця знає: 

- декоративну композицію; 

- порядок утворення візерунків 

і орнаментів; 

- основні види декоративних 

композиційних схем; 

- різновиди атрибутів  

українського побуту. 

Учень/учениця  уміє: 

- розфарбовувати зображення 

відповідно до зразка 

декоративними візерунками 

українського народного 

Формувати вміння відтворювати 

рослинні елементи; малювати, 

користуючись штампом; 

створювати геометричний 

орнамент. Розвивати оригінальне 

образно-асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак.  Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням. 
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декоративно-вжиткового 

мистецтва; 

- прикрашати різними 

орнаментами рушник у смужці. 

Формувати предметні уміння, 

необхідні для вивчення суміжних 

дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. 

Писанка – символ 

українського 

народу. Фантазійні 

орнаменти  

української 

великодньої 

писанки.  

Різноманітні 

українські 

традиції 

писанкарства. 

 

 Розпис української великодньої 

писанки. Малюнок «Українська 

писанка – як дитяча пісенька, як 

бабусина казка, як матусина ласка».  

Порядок утворення візерунків і 

орнаментів. Ознайомлення з 

різноманітністю матеріалів і 

інструментів для декоративного 

розпису (писачок, свічка, олівець, 

фарби). Навчання прийомам 

зображення елементів декору  

великодньої писанки (писанки, 

мальованки, крапанки, 

дряпанки, крашанки). Створення 

ескізів орнаментів для писанки. 

Учень/учениця знає: 

різноманітні матеріали та 

інструменти для декоративного 

розпису (писачок, свічка, 

олівець, фарби); 

- порядок утворення візерунків 

і орнаментів; 

- основні види декоративних 

композиційних схем. 

Учень/учениця  уміє: 

- обирати способи/засоби 

творення художніх образів у 

різних видах і жанрах 

мистецтва; 

- Порядок утворення 

візерунків і орнаментів; 

- створювати  ескізи 

орнаментів для писанки. 

 

Розвивати оригінальне образно-

асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак.  Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. 

Різнобарвність 

візерунків 

гончарного 

ремесла. 

Традиційні і 

Підбір гармонійно поєднаних 

кольорів для певного символічного 

мотиву. Розмальовування елементів 

візерунка дотримуючись контуру 

зображення. Створення орнаменту 

Учень/учениця знає: 

- орнаменти декоративної 

композиції з геометричних і 

рослинних елементів; 

- твори народно-прикладного 

Формувати уміння  утворювати 

візерунки і орнаменти з 

використанням  прийомів 

дотримання певної послідовності 

в процесі виконання декоративної 
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нетрадиційні 

техніки створення 

орнаменту для 

гончарних виробів. 

Специфіка образів 

в українському 

декоративно-

ужитковому 

мистецтві.  

Ритмічні 

співвідношення 

елементів 

орнаменту різних 

форм. 

декоративної композиції з 

геометричних і рослинних 

елементів.  Порядок утворення 

візерунків і орнаментів.   Навчання 

прийомам дотримання певної 

послідовності в процесі виконання 

декоративної композиції.  

мистецтва; 

- предмети з різним 

орнаментом та призначенням; 

- види декоративно-

прикладного мистецтва. 

Учень/учениця  уміє: 

- використовувати елементи 

українського народного 

мистецтва в художній 

творчості; 

- дотримуватись контуру 

зображення; 

- дотримання певної 

послідовності в процесі 

виконання декоративної 

композиції.   

композиції. Розвивати 

оригінальне образно-асоціативне 

мислення, просторову уяву та 

фантазію, відчуття композиції, 

ритму, кольору; розвивати 

естетичний смак.  Формувати 

елементарні знання про основи 

реалістичного малюнка; навичок 

малювання з натури, по пам'яті, за 

уявленням, декоративного 

малювання і уміння застосовувати 

їх в навчальній і суспільно-

корисній діяльності. Формувати 

предметні уміння, необхідні для 

вивчення суміжних дисциплін, 

подальшого застосування у 

практичній діяльності. 

Народна символіка, 

її зв’язок з 

національними 

традиціями. 

Традиційні 

символи в 

українському 

мистецтві.  

Малювання українських 

народних символів: «Без верби і 

калини  - нема України», 

«Квітучий барвінок», «Лелека», 

«Запашний хліб», «Український 

вінок». 
 

Учень/учениця знає: 

- значення українських 

народних символів; 

- зв’язок народної символіки з 

національними традиціями. 

Учень/учениця  уміє: 

- розфарбовувати зображення 

відповідно до зразка; 

- передавати у малюнку зміст 

простих художніх творів за 

тематикою; 

- вибирати гармонійно 

Розвивати оригінальне образно-

асоціативне мислення, 

просторову уяву та фантазію, 

відчуття композиції, ритму, 

кольору; розвивати естетичний 

смак.  Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 
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поєднувані кольори для певного 

символічного мотиву. 

діяльності. Формувати предметні 

уміння, необхідні для вивчення 

суміжних дисциплін, подальшого 

застосування у практичній 

діяльності. 

Бесіди з 

образотворчого 

мистецтва. 

«Писанкарство. 

Символіка 

орнаменту 

великодньої 

української 

писанки».  

«Петриківський 

розпис – перлина 

України».  

«Українське 

гончарство. Розпис 

гончарних виробів 

за традиціями 

орнаментального 

розпису». 

«Пензлик – 

чарівник. Що уміє 

олівець?»  

Розповідь.  

Пояснення. 

Демонстрація відео.  

Дидактичні ігри. 

Обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання. 

Учень/учениця знає: 

- художні засоби виразності 

живопису, графіки, 

декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- зображення предметів та 

об'єктів,  їх форму, забарвлення, 

розмір. 

Учень/учениця  уміє: 

- посильно виражати власні 

почуття та естетичні 

переживання до проявів 

прекрасного в оточуючій 

діяльності, предметному світі, 

творах візуального мистецтва; 

- встановлювати логічні зв'язки 

між зображеними явищами й 

об'єктами, усвідомлювати 

суттєву залежність між ними. 

Розвивати комунікативні функції 

мовлення (розвиток діалогічного 

мовлення з використанням 

мовленнєвих засобів комунікації, 

розвиток монологічного 

мовлення). 

Розвивати елементи творчої уяви 

і фантазії; емоційно-образну 

пам'ять на основні 

запам'ятовування образів 

конкретних предметів, явищ, їх 

властивостей та відношень. 

Формувати уміння висловлювати 

свої враження і почуття в 

спостережуваних явищах та 

творах мистецтва. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «МАЛЮВАННЯ З НАТУРИ» 10 годин 

Натюрморт як один 

із жанрів 

Малювання чорною та кольоровою 

гуашшю. Використання прийому 

Учень/учениця знає: 

- необхідність співвідношення 

Формувати елементарні знання 

про основи реалістичного 
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образотворчого 

мистецтва.  

Живопис. 

Кольорові простори 

Всесвіту.  Передача 

виразності 

художнього образу 

в образотворчому 

мистецтві.  

Виражальні 

можливості різних 

видів мистецтва. 

 

просвітлення кольору (розбавлення 

фарби водою або додаванням 

білил). Малювання з натури 

предметів домашнього вжитку 

(чашка з блюдцем). Малювання з 

натури розкладної іграшки 

«Пірамідка».  Натюрморт 

«Здрастуй, осінь золота, 

урожайна і багата!». Малювання 

з натури подарункової коробки 

перев’язаної стрічкою. 

Малювання з натури ялинкової 

гілки з іграшками. Натюрморт 

«Весняне натхнення». 

Малювання гілки яблуні в цвіту. 

Малювання за зразком ялинкової 

кульки з використанням шаблону. 

Натюрморт «Дивовижні дарунки 

пані Осені». Малювання з натури 

композиції з осіннього листя у 

кошику. Розфарбовування 

малюнків за зразком. 

 

 

 

розміру малюнка та величини 

листа паперу; 

- прийоми просвітлення 

кольору (розбавлення фарби 

водою або додаванням білил). 

- прийоми передачі на аркуші 

паперу глибини простору: 

ближче - нижче, далі – вище; 

- співвідношення форми 

зображуваного предмета з 

аркушем паперу. 

Учень/учениця  уміє: 

- малювати овочі і фрукти, 

споглядаючи їхню форму та 

колір з натури;  

- працювати з фарбою, 

палітрою, олівцями; 

- описувати об’єкт 

спостереження;  

- малювати  прості предмети 

круглої форми та користуватися 

шаблоном. 

- розпізнавати базові засоби 

художньої виразності різних 

видів і жанрів мистецтва; 

- малювати площинні 

зображення; 

- розфарбовувати зображення 

відповідно до зразка; 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Розвивати пізнавальну 

діяльність шляхом 

систематичного і 

цілеспрямованого виховання і 

вдосконалення в учнів 

правильного сприйняття форми, 

будови, величини, кольору 

предмета, їх положення у 

просторі, уміння знаходити в 

зображуваному об'єкті існуючі 

ознаки, встановлювати схожість і 

розбіжність між предметами за 

кольорами. Формувати цілісність 

кольоросприймання; 

правильність, свідомість й 

узгодженість графічних й  

живописних навичок. Формувати 

цілісний світогляд, враховуючи 

культурне, мовне, духовне 

різноманіття сучасного світу. 

Розвивати уміння співвідносити 

свої дії із запланованими 

результатами, здійснювати 

контроль своєї діяльності в 
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- раціонально організовувати 

свою образотворчу діяльність; 

- планувати роботу.    

процесі досягнення результату, 

визначати способи дій у рамках 

пропонованих умов і вимог, 

коригувати свої дії відповідно до 

ситуації.  

Бесіди з 

образотворчого 

мистецтва. 

 «Пейзаж як жанр 

образотворчого 

мистецтва». 

«Вплив світла на 

колір у пейзажному 

живописі». «Що 

таке натюрморт? 

Натюрморти 

відомих 

художників». 

«Весняні мотиви у 

картинах видатних 

художників 

(порівняння картин 

із зображенням 

ранньої та пізньої 

весни)». 

Розповідь.  

Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання. 

Учень/учениця знає: 

- художні засоби виразності 

живопису, графіки, 

декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- зображення предметів та 

об'єктів,  їх форм, забарвлення, 

розмір. 

Учень/учениця  уміє: 

- посильно виражати власні 

почуття та естетичні 

переживання до проявів 

прекрасного в оточуючій 

діяльності, предметному світі, 

творах візуального мистецтва; 

- встановлювати логічні зв'язки 

між зображеними явищами й 

об'єктами, усвідомлювати 

суттєву залежність між ними. 

Розвивати комунікативні функції 

мовлення (розвиток діалогічного 

мовлення з використанням 

мовленнєвих засобів комунікації, 

розвиток монологічного 

мовлення). 

Розвивати елементи творчої уяви 

і фантазії; емоційно-образну 

пам'ять на основні 

запам'ятовування образів 

конкретних предметів, явищ, їх 

властивостей та відношень. 

Формувати уміння висловлювати 

свої враження і почуття в 

спостережуваних явищах та 

творах мистецтва. 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ТЕМАТИЧНЕ МАЛЮВАННЯ» 10 годин 

Настрій природи у 

творах мистецтва. 

Художньо-образна 

Технічні навички роботи з 

фарбами, олівцями та приладами. 

Передача плановості простору. 

Учень/учениця знає: 

- кольори відображення 

настроїв природи; 

Розвивати пізнавальну діяльність 

шляхом систематичного і 

цілеспрямованого виховання і 
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характеристика 

розмаїття 

кольорової 

природної гами. 

Уявлення про 

цілісність 

композиції. За 

розміром, 

кольором, тоном 

виявлення 

головного в 

композиції. Пейзаж 

в теплих та 

холодних кольорах.   

 

Тематичне малювання («Перший 

дзвоник»,  «Осіння парасолька», 

«Вітальна листівка до Дня 

учителя», «Вітальна листівка до 

Дня українського козацтва»,  

«Новорічна листівка», 

«Валентинка для найліпшого 

друга або подруги», «Вітальна 

листівка до Міжнародного 

жіночого дня», «Пейзаж зимового 

лісу», «Сніг кружляє, на землю 

лягає…», «Ой, летять, летять 

сніжинки на будинки, на 

ялинки», «Перші весняні квіти», 

«Кульбабки», «Ромашки гарно 

зацвіли над річкою в рясній 

траві», «Садовий інструмент 

(лійка, лопата)», «З космосу 

Земля тендітна, невелика і 

блакитна»).  Стилізація форм 

живої природи в декоративних 

композиціях.  

 

- цілісність композиції; 

- технічні навички роботи з 

фарбами, олівцями та 

приладами; 

- способи виявлення головного 

в композиції за розміром та 

кольором. 

Учень/учениця  уміє: 

- імпровізувати 

(експериментувати, поєднувати) 

художніми засобами для 

реалізації власної мистецької 

ідеї; 

- передавати у малюнку зміст 

простих художніх творів за 

тематикою; 

- вибирати гармонійно 

поєднувані кольори для певного 

символічного мотиву; 

- адекватно передавати кольори 

зображуваного предмета, 

визначати насиченість кольорів, 

отриманих зі змішаних кольорів 

і відтінків; 

- раціонально організовувати 

свою образотворчу діяльність; 

- планувати роботу. 

вдосконалення в учнів 

правильного сприйняття форми, 

будови, величини, кольору 

предмета, їх положення у 

просторі, уміння знаходити в 

зображуваному об'єкті існуючі 

ознаки, встановлювати схожість і 

розбіжність між предметами за 

кольорами.   

Розвивати уміння вільно 

орієнтуватись на площині аркуша 

паперу. Формувати елементарні 

знання про основи реалістичного 

малюнка; навичок малювання з 

натури, по пам'яті, за уявленням, 

декоративного малювання і 

уміння застосовувати їх в 

навчальній і суспільно-корисній 

діяльності. Формувати 

узагальненість, вибірковість, 

структурність та осмисленість 

зорово-просторового сприймання 

на основі визначення й 

узагальнення головних ознак  

зображуваних предметів, 

диференціації їх із несуттєвими.  

Світ емоцій і 

почуттів. Емоційні 

Малювання емоцій персонажів за 

сюжетними картинками. 
Учень/учениця знає: 

- види художньо-творчої 

Розвивати уявлення дітей про 

такі емоції як: радість, сум, 
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стани. Особливості 

емоційних проявів.      

Різноманітні емоційні стани 

людини (малювання свого 

настрою). Робота з піктограмою 

«Розфарбуй емоції». 

діяльності для покращення 

емоційного стану; 

- правильність змішування 

кольорів  для отримання 

певного відтінку фарби; 

- кольори для зображення  

емоційного стану. 

Учень/учениця  уміє: 

- добирати потрібні кольори до 

належного емоційного настрою; 

- контролювати свої емоції; 

- із розумінням ставитися до 

емоційного світу людини. 

здивування, страх, образа, 

заздрість, провина. Формувати 

уміння адекватно зображати свої 

почуття і емоційний стан 

побачених персонажів. 

Формувати уміння володіти 

своїми емоціями і почуттями, 

емоційній саморегуляції. 

Формувати вміння передавати 

емоційний стан через малюнок. 

Формувати вміння передавати 

різний емоційний стан за 

допомогою кольорів фарб.  

У світі казки 

чарівної. Емоційно-

образна 

характеристика 

казкових 

персонажів, 

вираження 

власного ставлення 

до них. Комікси як 

вид мистецтва. 

Ілюстрація до казки чи іншого 

літературного твору.  Тематичне 

малювання («Мій улюблений 

казковий герой», «Малюємо 

персонажів мульфільмів»). 

Малювання  графічної історії за 

мотивами мультсеріалу. Малюнок 

по клітинках супергероїв та 

видуманих персонажів. 

 

Учень/учениця знає: 

- поняття про теплу і холодну 

гаму кольорів; 

- емоційно-образну 

характеристику казкових 

персонажів; 

- співвідношення форми 

зображуваного предмета з 

аркушем паперу. 

Учень/учениця  уміє: 

- передавати враження від 

побаченого; 

- зображати в своїх роботах  

графічні історії за мотивами; 

- передавати на малюнку 

чарівний світ природи засобами 

Розвивати композиційні навички 

асоціативно-образного мислення, 

спостережливість, творчу уяву. 

Формувати уміння передавати 

враження від побаченого. 

Розвивати композиційну 

грамотність (рівномірне 

заповнення площі листа). 

Розвивати зорову пам'ять, 

фантазію, технічні навички 

роботи з художніми матеріалами. 

Розвивати уяву засобами 

додумування. 
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кольору і техніки. 

Бесіди з 

образотворчого 

мистецтва. 

«Розвиток творчих 

здібностей в 

малюванні 

нетрадиційними 

техніками та 

матеріалами». 

«Різноманітний 

кольоровий світ. 

Важлива роль 

кольорів у нашому 

житті». «Звідки 

беруться кольори?» 

Розповідь.  

Пояснення. 

Демонстрація відео. 

Дидактичні ігри. 

Обговорення. 

Короткі усні відповіді на 

запитання. 

Учень/учениця знає: 

- художні засоби виразності 

живопису, графіки, 

декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- зображення предметів та 

об'єктів,  їх форму, забарвлення, 

розмір. 

Учень/учениця  уміє: 

- посильно виражати власні 

почуття та естетичні 

переживання до проявів 

прекрасного в оточуючій 

діяльності, предметному світі, 

творах візуального мистецтва; 

- встановлювати логічні зв'язки 

між зображеними явищами й 

об'єктами, усвідомлювати 

суттєву залежність між ними. 

Розвивати комунікативні функції 

мовлення (розвиток діалогічного 

мовлення з використанням 

мовленнєвих засобів комунікації, 

розвиток монологічного 

мовлення). 

Розвивати елементи творчої уяви 

і фантазії; емоційно-образну 

пам'ять на основні 

запам'ятовування образів 

конкретних предметів, явищ, їх 

властивостей та відношень. 

Формувати уміння висловлювати 

свої враження і почуття в 

спостережуваних явищах та 

творах мистецтва. 

 

 

10. Музика 

Навчальна програма «Музика» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту базової середньої 

освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року) та на основі модельної 

програми інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5-6 класах спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку (адаптаційний цикл базової середньої освіти) (авт. Тороп К. С., Лопатіна М. В., 

Прядка І. Є., Шпилєва Ю. І), рекомендованою МОН України (наказ МОН України від 26.04.2022 № 383 у редакції наказу 

МОН України від 28.07.2022 № 672). 
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Програма конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні 

музично-педагогічні традиції регіону та сучасні тенденції розвитку вітчизняної та світової музичної культури. В основу 

програми покладено провідні положення сучасної музичної педагогіки, а саме: визначення мети загальної музичної 

освіти у широкому культурологічному контексті; підхід до сприймання музики як основи загальної музичної освіти; 

ставлення до музичного мистецтва як джерела і предмета духовного спілкування. Програмою передбачено 

непреривність і наступність завдань, формування ключових компетентностей. Програма ґрунтується на принципах 

цілісності художньо-естетичного розвитку особистості учня шляхом опанування різних видів мистецтва і координації 

знань, умінь та уявлень.   

Метою загальної музичної освіти у школі є формування основ музичної культури учнів, розвиток комплексу 

ключових, міжпредметних і предметних компетентостей у процесі опанування музичними цінностями та способами 

музичної діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду, формування елементарної музичної освіченості та 

культури. Ключові компетентності – якості особистості, що дають змогу ефективно брати участь у різноманітних сферах 

діяльності (загальнокультурна, соціальна, інформаційно-комунікативна тощо). Мета музичної освіти конкретизується в 

основних і специфічних корекційно-розвивальних  завданнях, спрямованих на формування базових освітніх 

компетентностей: 

- оволодіння системою вмінь і навичок в галузі мистецтва, формування світогляду, креативних і комунікативних 

якостей, збагачення духовного світу учнів у результаті вивчення творів мистецтва (загальнокультурна компетенція); 

- формування вмінь і навичок сприймати, інтерпретувати та оцінювати музичні твори, висловлювати особистісне 

ставлення до них (комунікативна компетенція); 

- розвиток пізнавальної діяльності в процесі опанування вокально-хоровими вміннями та навичками, розвиток 

моторно-рухової сфери учнів, художніх інтересів та естетичних потреб, емоційного інтелекту; розвиток активного 

образно-мислячого слуху в процесі дитячої творчої діяльності (предметна компетенція та компетенція особистісного 

самовдосконалення); 

- формування самостійної музично-творчої діяльності на основі естетичного переживання й співтворчого 

сприйняття мистецтва; відтворення картини світу у власній творчості, як шлях художнього пізнання (ціннісно-сенсова 

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 компетенція); 
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- розвиток емоційно-естетичного ставлення до творів музики, формування музичних інтересів, потреб, музичних і 

виконавських здібностей, творчого потенціалу особистості (ціннісно-сенсова компетенція); 

- виховання здатності до художньої самореалізації, культурного самовираження, 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). 

Характеристика структури навчальної програми 

Програма реалізує домінантну змістову лінію «Музине мистецтво» Державного стандарту і включає такі основні 

змістові блоки: 

- художньо-естетичне сприймання музики українських і зарубіжних композиторів у широкому діапазоні її видів, 

жанрів і форм (народної і професійної; хорової, симфонічної, вокальної, інструментальної, вокально-інструментальної 

тощо) та інтерпретація інтонаційно-образного змісту прослуханих творів у  процесі колективних обговорень і дискусій; 

- набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень (народних і композиторських/класичних, 

сучасних); спів із супроводом та без нього; 

- елементи гри на дитячих музичних інструментах (ритмічний супровід до пісень тощо); 

- елементи імпровізації (вокальної, інструментальної, ритмічної, мовної, мелодійної, пластичної); застосування 

музики як засобу комунікації до творчого самовираження особистості; 

- практичне засвоєння основних музичних понять та необхідної музичної термінології, усвідомлення особливостей 

музичної мови; 

- опанування музики у зв’язках із іншими видами мистецтва для розуміння специфіки її образної мови та загальних 

закономірностей художнього відображення дійсності та внутрішнього світу людини у мистецтві. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої галузі передбачають, що учень: 

- пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду емоційних переживань, розвиває 

ціннісне ставлення до мистецтва; 

- формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в різних видах мистецтва; 

- пізнає себе через взаємодію з різноманітними митецькими об’єктами, розвиває емоційний інтелект; 

- використовує інформаційне середовище у власній творчості і художній комунікації. 
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Пропонований 

зміст навчального 

предмета 

Види навчальної 

діяльності 
Очікуванні результати навчання 

Спрямованість 

корекційно-розвивальної 

роботи 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «Вступ» 

5 годин 

Як з’явилася 

музика. Значення 

музики в житті 

людини. Музика, як 

спосіб 

самовираження. 

Слухання музики, 

співи, музично-

ритмічні рухи, 

музикування на 

дитячих музичних 

інструментах, 

музична грамота 

Учень/учениця знає: 

Має уявлення про основи музичної культури; 

зростання інтересу й любові до класичної, 

народної, сучасної музики; виникнення музично-

естетичного відгуку від прослуховування 

музичних творів, відчуття співпереживання та 

творчого самовираження до музики. 

Учень/учениця уміє:  
Зацікавлено слухати музику, емоційно 

переживати її настрій, висловлювати свої 

враження від музики. Намагається виразно 

виконувати пісні та поспівки, узгоджує 

ритмічний супровід із словами тексту; 

пластичними рухами показує характер музичного 

твору, використовує засвоєні вокально-хорові 

засоби музичної діяльності у процесі виконання 

творів, вдало використовує дитячі музичні 

інструменти під час виконання/слухання музики 

Розвиток музично-

образного мислення, 

навичок сприйняття 

музики; творчих музичних 

здібностей, практичних 

умінь і навичок у процесі 

слухання, виконання, 

пластичного інтонування, 

музично-ритмічного руху; 

становлення музично-

естетичного смаку.  

Збагачення словникового 

запасу на основі вивчення 

музичних творів 

 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «Музика в житті людини» 

15 годин 

Музика передає 

почуття, мова 

музики. Вокальна 

та інструментальна 

Слухання 

музичних творів, 

музикування на 

дитячих музичних 

Учень/учениця знає:  

Має уявлення про роль музики в житті людини, 

якою буває музика; слухає, аналізує та впізнає 

знайомі музичні твори, емоційно переживає 

Формування уявлень про 

музику, як вид мистецтва; 

розвиток загальної 

культури, виховання 
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музика 

 

інструментах 

(оркестр) 

музичний зміст. 

Музикування на дитячих музичних 

інструментах, застосовує в різних видах 

музичної діяльності, тренує дрібну мускулатуру 

пальців рук, розвиває фантазію та творчі 

здібності, об’єднує у виконавський колектив 

Учень/учениця уміє: 

Розуміти музику, сприймати не тільки емоційно, 

але й свідомо; порівнювати та аналізувати 

музичні твори, виділяти головне в музиці – 

емоційний, образний зміст, загальний характер 

музики. Грати на дитячих музичних 

інструментах (маракаси, брязкальця, бубон, 

трикутник, ложки, металофон), використовувати 

під час слухання музики  

художнього смаку, 

слухової памяті, 

збагачення музично-

слухової уяви; 

застосування ігор і ігрових 

ситуацій у процесі 

багаторазового музичного 

сприйняття; 

розвиток цілісного 

сприйняття (при першому 

ознайомленні, 

прослуховуванні) та 

диференційованого 

сприйняття (при 

повторному сприйнятті) 

Пісня, як стимул 

духовного, 

творчого, 

культурного 

розвитку людини 

Вокально-хорові 

вправи: вправи на 

розвиток 

музичного слуху та 

голосу, вправи на 

розширення 

діапазону дитячих 

голосів, 

артикуляційні 

вправи, вправи на 

дихання; 

логопедичні  

поспівки, пісні 

 

Учень/учениця знає:  

Музичну мову, відчуває темброві висотні та 

ритмічні зміни в музиці, свідомо використовує 

ці знання у виконавській діяльності; пізнає 

жанрову основу пісні 

Учень/учениця уміє: 

Вірно інтонувати мелодію, починати спів після 

музичного вступу, співати злагоджено, у 

ансамблі, природним голосом, брати правильно 

дихання між короткими музичними фразами 

Розвиток емоційної 

чутливості на музику; 

музичного слуху, 

розумової діяльності, 

уваги, пам’яті, здібностей 

до виконавської й творчої 

діяльності 
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Музика і рух Рухи під музику, 

музичні ігри зі 

співами й рухами, 

хороводи, 

музично-

дидактичні ігри, 

відхлопування 

простого 

ритмічного 

малюнку, 

логоритміка, 

словникова робота 

Учень/учениця знає:  

Має уявлення про вміння відображати характер 

музики танцювальними рухами, емоційно 

виконувати його з початку до кінця, 

узгоджувати власні ритмічні дії з колективом 

Учень/учениця уміє: 

Передавати пластичними рухами характер 

музичного твору, узгоджувати з музикою 

початок і кінець рухів, ритмічний супровід зі 

словами пісень, змінювати музично-ритмічні 

рухи відповідно характеру музики  

Формування асоціативного 

мислення під час музично-

ритмічної діяльності, 

творчих проявів через 

рухи;  

Розвиток координації 

рухів, уваги в процесі 

відтворення ритмічних 

малюнків, ритмічного 

слуху 

ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «Музика мого народу» 

16 годин 

Народна музика. 

Українська музика 

у творчості 

композиторів 

Слухання зразків 

української 

народної музики, 

музичних творів 

українських 

композиторів, 

перегляд 

відеоматеріалів   

 

Учень/учениця знає:  

Має уявлення про народну музику (пісня, 

танець) та музику, створену композитором, 

народні мистецькі традиції рідного краю; 

Уміння висловлювати власні враження від 

музики 

Учень/учениця уміє: 

Впізнавати та називати знайомі музичні твори, 

класифікувати за видом (народна музика, 

композиторська музика), 

визначати настрій, характер музичного твору, 

висловлювати власну думку від почутої музики 

Розвиток творчого 

мислення, слухової уваги в 

процесі впізнавання 

народної пісні. 

Формування уявлення про 

художній образ в музиці. 

Виховування любові до 

народної творчості 

українських композиторів 

та народних пісень 

Народні музичні 

інструменти  

Перегляд 

ілюстрацій із 

зображенням 

Учень/учениця знає:  

Має уявлення про українські народні 

інструменти: (бубон, скрипка, сопілка, бандура, 

Формування пізнавального 

інтересу до вивчення 

музичних інструментів, 
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музичних 

інструментів, 

пояснення способу 

гри на них; 

перегляд 

відеоматеріалів; 

прослуховування 

фонограми 

(звучання 

інструментів).  

Музикування на 

дитячих музичних 

інструментах 

(бубон, сопілка) 

трембіта); особливості їхнього звучання, 

використання їх у музичному просторі  

Учень/учениця уміє: 

Називає музичні інструменти, розрізняє їх за 

зовнішнім виглядом та звучанням, порівнює 

характер нескладних музичних творів; 

відтворює ритмічний малюнок до музичних 

творів плесканням у долоні та на дитячих 

музичних інструментах 

збагачення словникового 

запасу (назви 

інструментів, властивості 

та особливості їхнього 

звучання). 

Розвиток уваги в процесі 

відтворення ритмічних 

малюнків 

Пісня – душа 

народу. Розмаїття 

українських 

народних пісень: 

календарно-

обрядові пісні, 

щедрівки, веснянки, 

колискові, 

жартівливі, 

історичні 

 

Вивчення пісень 

до різних свят та 

святкових обрядів; 

виконання пісень 

із супроводом та 

без нього;  

інсценування 

пісень  

Учень/учениця знає:  

Має уявлення про українські народні пісні та їх 

різновиди, слухає та називає  пісню, що звучала;  

Учень/учениця уміє: 

Називати, яка саме звучала пісня (колискова, 

жартівлива, історична, щедрівки, веснянки); 

співати емоційно, виразно і злагоджено у 

відповідному настрої і характері, дотримуватися 

правил ансамблевого співу 

Корекція співочої 

постанови, співочого 

дихання. Розвиток 

вокально-хорових 

навичок, координації та 

плавності рухів у процесі 

інсценування пісень 

 

Народні танці Бесіда про 

особливості 

українських 

народних танців, 

Учень/учениця знає:  

Має уявлення про українські народні танці 

(гопак, козачок), їх походження та особливості 

виконання, розуміє зв'язок танцю і пісні; 

Виховування інтересу до 

народної 

культури, прагнення 

навчитися танцювати 
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перегляд 

відеоматеріалів, 

прослуховування 

мелодій 

українських 

народних танців, 

ознайомлення з 

елементами 

танцювальних 

рухів: 

напівприсідання, 

тупотіння, 

«колупалочка». 

прослуховує мелодію українських народних 

танців, впізнає та називає танець 

Учень/учениця уміє: 

Слухати та впізнавати знайому мелодію; 

виконувати елементарні рухи українського 

танцю, узгоджувати власні рухи з музикою, 

відчувати ритмічний малюнок музики  

народні танці, розширення 

знань та уявлень про 

українську народну 

музику. 

Розвиток відчуття 

пульсації, природньої 

моторної реакції. 

Збагачення музичного 

словника 

Орієновний матеріал для слухання/сприйняття: 

М. Вербицький, П. Чубинський «Гімн України»; 

С. Чарнецький, патріотична пісня «Ой у лузі червона калина»; 

Г. Майборода «Гуцульська рапсодія»; 

Б. Фільц «Коломийка»; 

Г. Сасько «Перший пролісок»; 

Л. Дичко «Весна» з кантати «Пори року»;  

Українські народні пісні: «Подоляночка», «Ой, заграйте, дударики», «Щебетала пташечка», «Галя по садочку 

ходила», «Котику сіренький»; 

Українські народні танці «Гопак», «Козачок»; 

Українські троїсті музики; 

М. Лисенко, дитячі опери «Коза-дереза», «Пан Коцький»; 

К. Стеценко дитячі опери «Лисичка, Котик і Півник», «Івасик-Телесик; 

М. Коваль, дитяча опера «Вовк і семеро козенят»; 

Р. Шуман «Марш», «Сміливий вершник», «Зима»; 

М. Глінка «Венеціанська ніч»; 
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О. Гречанінова «Марш»;  

Н. Леві «Вальс»; 

С. Рахманінов «Італійська полька»; 

С. Майкапар «Скарга»;   

Е. Гріг «Ранок», «Метелик»;  

П. Чайковський (з «Дитячого альбому»)  «Хвороба ляльки», «Нова лялька»;  

В. Моцарт «Канарка», «Маленька нічна серенада», «Увертюра»; 

Д. Кабалевський «Клоуни», «Три подружки» 

Орієновний матеріал для виконання: 

Вправи для розвитку голосу і слуху: «Сорока-ворона», обробка Я. Степового; «Печу, печу хлібчик», обробка В. 

Верховинця, слова народні; «Равлику-Павлику; «Кицю, кицю – няв!», музика В. Верховинця, слова народні»; 

Наталія Май: «Веселка», «Шкільна пісня», «Пісня про кульбабу», «Кап, кап», «Цьом - цьом», «Родина»; 

М.Балема «Козацькому роду нема переводу»; 

Н. Рубальська «Добрий день, матусю- Україно!»; 

М. Ведмедері «Козачата», «Наша мова»; 

А. Філіпенко «Веселий музикант», «Узяла лисичка скрипку»;  

А. Мігай «Сім нот»; 

колядки, щедрівки, українські веснянки; 

Українські народні пісні: «Подоляночка», «Ой, заграйте, дударики», «Щебетала пташечка», «Галя по садочку 

ходила», «Котику сіренький» 

Орієновний матеріал для виконання в русі та музикування: 

Л. Доценко  «Веселі звірята»; М.Красьов «Святковий танок»; Д. Шостакович «Весело крокуємо»;  

Л. Шварц  «Хто швидше?»; С. Ребіков «Дізнайся по голосу»; 

Л. Ревуцький Пісні-ігри «Веселий каблучок», «Танцювати починаймо», «Ой, є в лісі калина»; 

Хороводна гра «Галя по садочку ходила», музика та слова народні; 

Хоровод-веснянка «Ой, минула вже зима», українська народна мелодія; 

Музично-рухлива гра «Про жабок і комара», музика А. Філіпенка, слова невідомого автора; 

Музично-рухлива гра, «Ми на луг ходили» музика А. Філіпенка, слова Т. Волгіної; 

Музична гра «Ми кривого танцю йдемо», українська народна  пісня 
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11. Вступ до історії України 

Навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти» для 5 класу розроблена відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 

вересня 2020 року) та на основі модельної навчальної програми «Вступ до історії України та громадянської освіти» для 

5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (авт. 

Косенко Ю. М.), рекомендованою МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 № 383). 

Програма навчального предмета «Вступ до історії України та громадянської освіти» спрямована на підготовку 

здобувачів освіти до сприйняття громадянознавчих та історичних знань, як важливої складової життя сучасного 

суспільства. 

Метою навчального предмета «Вступ до історії України та громадянської освіти» є всебічний і гармонійний 

розвиток дитини з інтелектуальними порушеннями, виховання громадянина і патріота України, здійснення 

компетентнісного розвитку школяра означеної категорії, розвиток мисленнєвої діяльності, започаткування умов для 

саморозвитку дитини, здатної самореалізовуватися в сучасному інформаційному світі та брати участь у житті 

демократичного суспільства, формування здатності до практичного і творчого використання набутих компетентностей; 

сприяння становленню її світогляду та збагаченню культури. 

Навчальний предмет відноситься до адаптаційного циклу базової середньої освіти, що обумовлює його місце в 

системі шкільної громадянської та історичної освіти. «Вступ до історії України та громадянської освіти» є 

пропедевтичним курсом і має сприяти успішній адаптації школярів 5х класів із порушеннями інтелектуального розвитку 

до умов і вимог нового освітнього середовища, від початкової до базової середньої освіти; знайомити здобувачів освіти зі 

світом родинної та шкільної історії, з методами вивчення минулого, показувати на елементарному рівні основи розвитку 

суспільства. У процесі вивчення навчального предмета «Вступ до історії України та громадянської освіти» актуальності 

набуває наступність між початковою й базовою середньою освітою, доступність вимог до обов’язкових результатів 

навчання здобувачів освіти, урахування особливостей їхнього інтелектуального та психофізичного розвитку, специфіки 

розвитку емоційно-вольової та мотиваційної сфер, вікових особливостей тощо. 

Навчальний предмет «Вступ до історії України та громадянської освіти» має інтегрований характер. Ознайомлення 

з історичним процесом відбувається на основі органічного поєднання окремих епізодів всесвітньої історії та історії 

України. Програма курсу ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як гідність і повага до особистості, ідентичність, 

цілісний світогляд, гармонійний розвиток, доброчесність, співпраця, любов до Батьківщини та рідного краю, української 

культури, активна громадянська позиція. Програма складається з пояснювальної записки та основної частини. 
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Структурно основна частина диференціюється на чотири компоненти: «Пропонований зміст навчального 

предмета/інтегрованого курсу», «Види навчальної діяльності», «Очікувані результати навчання» та «Спрямованість 

корекційно-розвиткової роботи». 

Перша складова основної частини містить змістове наповнення навчального предмета, який складається у 5х класах 

з шести частин (вступ, чотири розділи та узагальнення до курсу). Друга складова основної частини включає орієнтовні 

приклади навчальної діяльності, які допоможуть вчителю ефективно побудувати освітньо-корекційний процес. Третя 

складова основної частини містить орієнтовні результати навчання в поєднанні з тим, що необхідно знати та вміти 

здобувачам освіти для формування в них компетентнісного потенціалу і наскрізних умінь відповідно до Державного 

стандарту базової середньої освіти. Четверта складова основної частини визначає орієнтовну корекційно-розвиткову 

складову роботи з дітьми із порушеннями інтелекту на уроках навчального предмета «Вступ до історії України та 

громадянської освіти» у 5х класах. Передбачається 1 година уроку на тиждень. 

Програма містить розподіл навчальних годин за темами. Для систематизації та узагальнення вивченого матеріалу 

школярами з порушеннями інтелекту, програма передбачає проведення відповідних уроків. Передумовою ефективного 

навчання зазначеної категорії дітей є врахування особливостей пізнавалього розвитку кожного школяра, чергування 

різних форм навчальної діяльності учнів. Результати навчально-пізнавальної діяльності зорієнтовані на формування 

відповідних ключових і предметних компетентностей, визначених Державним стандартом. 

По закінченню курсу у здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями повинні бути сформовані первинні 

знання про розвиток особи, громади, суспільства, способи дослідження минулого, про життя предків і сучасних людей, 

культурну спадщину українського народу, шанобливе ставлення до пам’яток матеріальної та духовної культури, 

охорону довкілля й раціональне використання природних ресурсів, значення історії для сучасного суспільства. 

Пропонований 

зміст 

навчального 

предмета 

Види навчальної діяльності Очікувані результати навчання 
Спрямованість корекційно-

розвиткової роботи 

Вступ (1 год) 

Я та інші. Що я 

знаю про себе. 

Пояснення, бесіда, 

коментоване читання тексту, 

перегляд і обговорення 

тематичного відео (за 

Учень/учениця: 

– називає власне прізвище, ім’я, 

по батькові, розповідає про членів 

своєї родини, називає їхні імена 

Формування позитивного емоційного 

ставлення до вивчення навчального 

предмета. 

Розвиток пізнавальної активності на 
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наявності), 

самопредставлення учнів. 

(по можливості прізвища та по 

батькові, професії та вид 

діяльності); 

– називає адресу проживання; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про власні інтереси, 

спосіб життя. 

основі ознайомлення учнів з новим 

навчальним предметом. 

Розділ І. Людина і сім’я. Людина та громада (13годин) 

Людина і сім’я. Пояснення в поєднанні з 

проблемним, інформаційним 

і ілюстративним викладом 

навчального матеріалу. 

Перегляд та обговорення 

тематичного відео, сюжетних 

картин (за наявності). Бесіда, 

обмін думками. Дидактичні 

ігри. 

Учень/учениця: 

– називає власне прізвище, по 

можливості, прізвища 

найближчих родичів (бабусь, 

дідусів, дядьків, тіток); 

– знає імена членів сім’ї; 

– розповідає, як утворюються 

сім’ї; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про обов’язки членів 

сім’ї; 

– розповідає про власну 

допомогу батькам (іншим членам 

сім’ї); 

– поважає гідність інших осіб; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про правила поведінки 

дитини в сім’ї. 

Формування уявлень про сім’ю, 

членів родини, їхні обов’язки, про 

правила поведінки дитини в сім’ї. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі складання розповіді про сім’ю 

та її членів. 

Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування власного прізвища, 

імен та прізвищ найближчих родичів. 

Виховання поважного відношення до 

членів родини, формування 

позитивного відношення до трудових 

обов’язків молодших членів сім’ї. 

Історія мого 

роду. Родовід. 

Пояснення з елементами 

бесіди, пояснення з опорою 

на наочність, індивідуальна 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя, знає, 

як знайти інформацію про предків 

Формування уявлень про рід, його 

історію, родовід. Розвиток пам’яті на 

основі запам’ятовування інформації 
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робота. (розповіді членів родини, 

перегляд сімейного фотоальбому, 

відео, пошук інформації в мережі 

Internet); 

– працює з фотографіями із 

сімейного фотоальбому; 

– за допомогою вчителя 

(батьків) складає родинне дерево. 

про членів родини. Розвиток уваги під 

час перегляду фотоальбомів, 

відеозаписів тощо. Розвиток усного 

зв’язного мовлення у процесі 

складання розповідей про членів 

родини, історію роду. Розвиток 

логічного мислення шляхом 

встановлення причинно- наслідкових 

зв’язків і визначення родинних 

стосунків. Розвиток просторової 

орієнтації у процесі знаходження на 

карті місця проживання предків. 

Розвиток дрібної моторики пальців 

рук у процесі створення родоводу. 

Виховання поважного ставлення до 

членів сім’ї. 

Родинні 

традиції і 

пам’ятки. 

Розповідь, пояснення в 

поєднанні з ілюстративним 

викладом навчального 

матеріалу. Перегляд та 

обговорення тематичного 

відео, сюжетних картин (за 

наявності). Бесіда, обмін 

думками. Дидактичні ігри. 

Учень/учениця: 

– розповідає про родинні традиції 

(святкування днів народження 

членів сім’ї, відзначення 

релігійних свят тощо); 

– називає сімейні пам’ятки 

(фотографії, ордени й медалі, 

листи, вишиті рушники, картини, 

особисті речі членів родини 

тощо); 

– за допомогою навідних 

запитань вчителя розповідає про 

родинні пам’ятки. 

Формування уявлень про родинні 

традиції і пам’ятки (реліквії). Розвиток 

пам’яті на основі запам’ятовування 

назв релігійних свят, родинних 

традицій. Розвиток свідомого 

сприйняття образно-вербальної 

інформації. Формування причинно- 

наслідкових зв’язків між діями 

предків і збереженням сімейних 

реліквій. Розвиток усного зв’язного 

мовлення у процесі складання 

розповіді про родинні традиції і 

пам’ятки. Розвиток уваги під час 
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роботи з наочними посібниками, 

сімейними пам’ятками. 

Громада. 

Різновиди 

людських 

громад. 

Пояснення, бесіда з 

елементами обговорення. 

Коментоване читання і 

обговорення тексту. Перегляд 

та обговорення медіа-

продуктів про різновиди 

людських громад. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя визначає 

відмінності й особливості різних 

видів громад; 

– розуміє принцип формування 

людських громад на основі релігії, 

спільних інтересів, місця 

проживання, гендерного підходу 

тощо; 

– усвідомлює роль громади в 

житті людини / дитини. 

Формування уявлень про різновиди 

людських громад. Корекція процесів 

пам’яті на основі вивчення теми. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Розвиток усного зв’язного 

монологічного мовлення у процесі 

розповіді про людські громади. 

Розширення активного словника 

учнів. Розвиток мислення на основі 

диференціації громад за ознаками. 

Шкільна 

громада. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Розповідь. Групове 

обговорення. Наведення 

прикладів шкільного 

самоврядування та власної 

участі в житті шкільної 

громади. 

Учень/учениця: 

–  за допомогою вчителя розуміє 

сутність шкільного 

самоврядування; 

– власну поведінку й діяльність 

здійснює з урахуванням інтересів 

класу та інших спільнот; 

– приймає активну участь в 

житті класу; 

– приймає активну участь у 

громадській, спортивній, трудовій 

та іншій діяльності закладу освіти. 

Формування уявлень про шкільні 

громади. Розвиток і корекція пам’яті 

на основі роботи з вивченими 

поняттями. Формування причинно- 

наслідкових зв’язків між діями 

окремого учня й класу. Розвиток 

усного зв’язного мовлення у процесі 

розповіді про шкільну громаду. 

Розвиток просторової орієнтації під 

час екскурсії по школі, розповіді про 

розташування кімнат де відбуваються 

заняття класів і гуртків. Розвиток 

зорової пам’яті. Виховання 

відповідальності за власні дії. 

Територіальна громада. Самоврядування. Пояснення з елементами 

бесіди. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя визначає 

Формування і корекція уявлень про 

територіальну громаду та 
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Групове обговорення. 

Коментоване читання і 

обговорення тексту. 

Формулювання запитань  до 

тексту. 

Наведення прикладів 

пов’язаних із 

життєдіяльністю місцевих 

громад та самоврядуванням у 

них. 

відмінності й особливості способу 

життя людей в міській та 

сільській громадах; 

– за допомогою вчителя 

усвідомлює важливість та 

особливості самоврядування в 

міській та сільській громадах; 

– усвідомлює роль місцевого 

самоврядування в житті кожної 

людини. 

самоврядування. Розвиток пам’яті на 

основі запам’ятовування вивчених 

понять. Розвиток логічного мислення 

при встановленні причинно-

наслідкових зв’язків. Розвиток 

узагальнюючого мислення при 

визначенні відмінностей і 

особливостей способу життя людей в 

міській та сільській громадах. 

Розвиток усного зв’язного мовлення 

під час розповідей про 

функціонування територіальних 

громад та самоврядування. 

Розвиток дрібної моторики пальців 

рук у процесі виконання завдань у 

зошиті. Виховання любові до 

України, рідного краю. 

Україна – наша 

Батьківщина. 

Розповідь, пояснення в 

поєднанні з ілюстративним 

викладом навчального 

матеріалу. Перегляд та 

обговорення тематичного 

відео, сюжетних картин (за 

наявності). Бесіда. 

Учень/учениця: 

– знає назву держави, називає 

столицю України, рідний 

населений пункт; 

– за допомогою вчителя називає 

інші міста держави, найбільші 

річки, гори України, моря, які 

омивають береги нашої країни; 

– за допомогою вчителя або з 

опорою на карту називає сусідні 

до України держави. 

Формування уявлень про Україну. 

Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування назв географічних і 

природних об’єктів. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі складання розповіді про 

Україну. Розвиток просторової 

орієнтації у процесі роботи з картою. 

Виховання поважного ставлення до 

культурної спадщини України, 

бережного відношення до природних 

багатств України. 
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Державні 

символи 

України. 

Пояснення, бесіда з 

елементами обговорення. 

Коментоване читання і 

обговорення тексту. Перегляд 

та обговорення тематичних 

медіа-продуктів. 

Учень/учениця: 

– називає (вказує) державні 

символи України. 

– за допомогою вчителя 

розповідає значення кольорів 

національного прапору; 

– за допомогою вчителя виразно 

декламує гімн України (читає гімн 

України). 

Формування уявлень про державні 

символи України. Розвиток пам’яті 

на основі запам’ятовування назв 

державних символів. Розвиток усного 

зв’язного мовлення у процесі 

виразного читання гімну України, 

складання розповіді про державні 

символи України. Розвиток дрібної 

моторики пальців рук у процесі 

зображення державних символів 

України. Виховання поважного 

ставлення до державної символіки. 

Людство як 

велика 

спільнота. 

Пояснення в поєднанні з 

проблемним, інформаційним 

і  пояснювально-

ілюстративним викладом 

навчального матеріалу. 

Перегляд та обговорення 

тематичного відео, сюжетних 

картин тощо. Бесіда, обмін 

думками. 

Учень/учениця: 

– усвідомлює існування різних 

народів і країн на планеті; 

– за допомогою вчителя показує 

на карті сусідні держави; 

– за допомогою вчителя розуміє 

різницю між народами на основі 

відмінності мов, культур, вірувань 

тощо; 

– за допомогою вчителя 

усвідомлює відмінності в способах 

життя різних народів. 

Формування уявлень про людство як 

спільноту. 

Розвиток мислення на основі 

усвідомлення особливостей способів 

життя різних народів. 

Розвиток просторової орієнтації у 

процесі роботи з картою. 

Виховання бережного ставлення до 

матеріальних і духовних надбань 

попередніх поколінь. 

Перші людські 

спільноти. 

Коментоване читання і 

обговорення тексту. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Розповіді за 

сюжетними картинами. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя 

розповідає про спосіб життя 

первісних людей, їхній побут, 

звичаї. 

Формування уявлень про життя 

первісних людей.  

Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування вивчених понять.  

Розвиток усного зв’язного мовлення у 
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Перегляд та обговорення 

тематичного відео. 

процесі складання розповідей про 

заняття перших людських спільнот.  

Розвиток логічного мислення шляхом 

встановлення причинно- наслідкових 

зв’язків.  

Розвиток просторової орієнтації у 

процесі знаходження на карті місця 

стоянок первісних людей. 

Розвиток дрібної моторики пальців 

рук у процесі малювання знарядь 

праці й зброї первісних людей. 

Виховання любові до Батьківщини. 

Життя людей у 

міській та 

сільській 

громадах в 

минулому й 

тепер. 

Пояснення з елементами 

бесіди. 

Коментоване читання і 

обговорення тексту. 

Наведення прикладів 

пов’язаних із 

життєдіяльністю людей у 

міській та сільській 

місцевостях. 

Учень/учениця: 

– визначає відмінності й 

особливості способу життя людей 

в міській та сільській громадах; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про життя людей у 

міській та сільській місцевості в 

минулому; 

– за допомогою вчителя визначає 

різницю способу життя в місті в 

минулому й тепер; 

– за допомогою вчителя визначає 

різницю способу життя в селі в 

минулому й тепер. 

Формування уявлень про життя людей 

у міській та сільській громадах в різні 

часи. Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування нових понять. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Формування причинно- наслідкових 

зв’язків на усвідомлення способу 

життя в міській та сільській громадах. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі складання розповіді про 

життя в міській та сільській 

громадах. Розвиток мислення та 

процесів порівняння шляхом аналізу 

діяльності мешканців у міській та 

сільській громадах. Розвиток уваги 

під час роботи з наочністю. 
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Виховання поваги до мешканців міст 

і сільської місцевості. 

Систематизація 

та узагальнення 

знань і вмінь з 

розділу. 

Бесіда, обмін думками. 

Індивідуальна робота. 

Дидактичні вправи. 

Виконання тестових завдань. 

Учень/учениця: 

– називає власне прізвище, ім’я, 

по батькові, розповідає про членів 

своєї родини, називає їхні імена 

(по можливості прізвища та по 

батькові, професії та вид 

діяльності); 

– за допомогою вчителя 

розповідає про власні інтереси, 

спосіб життя; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про обов’язки членів 

сім’ї; 

– розповідає про родинні традиції 

(святкування днів народження 

членів сім’ї, відзначення 

релігійних свят тощо); 

– за допомогою вчителя визначає 

відмінності й особливості різних 

видів громад; 

– за допомогою вчителя визначає 

відмінності й особливості способу 

життя людей в міській та 

сільській громадах; 

– знає назву держави, називає 

столицю України, рідний 

населений пункт; 

Розвиток і корекція уявлень про 

людину і сім’ю, про різні громади та 

місце людини в ній. 

Розвиток мислення на основі 

усвідомлення вивчених понять, 

встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків. 

Розвиток і корекція пам’яті на основі 

вивчення понять, символів та імен. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі складання розповідей з тем 

розділу. 

Збагачення активного і пасивного 

словника вивченими поняттями. 

Розвиток просторової орієнтації у 

процесі роботи із картою України, 

Європи. Виховання любові  до 

Батьківщини і рідного краю,  вольових 

та моральних рис характеру, почуття 

вдячності попереднім поколінням за 

збереження національної 

ідентичності, загальноукраїнських та 

сімейних традицій. 
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– називає (вказує) державні 

символи України; 

– усвідомлює існування різних 

народів і країн на планеті. 

Розділ ІІ. Час і простір (6 год) 

Історія як 

наука. 

Пояснення, бесіда, 

коментоване читання тексту, 

перегляд і обговорення 

тематичного відео (за 

наявності). Дидактичні ігри. 

Учень/учениця: 

– усвідомлює необхідність 

вивчення історії; 

– розуміє різницю життя людей в 

різні історичні періоди (одяг, 

знаряддя праці, культура тощо); 

– за допомогою вчителя 

розповідає про способи 

життєдіяльності предків у різні 

часові епохи; 

– за допомогою вчителя 

використовує пошукові системи 

для отримання необхідної 

історичної інформації. 

Формування уявлень про історію як 

науку. Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування поняття «Історія». 

Розвиток усного зв’язного мовлення 

на основі свідомого відтворення 

навчального матеріалу. 

Збагачення активного словника  

шляхом використання вивчених 

понять під час відповіді. Розвиток 

свідомого сприйняття образно- 

вербальної інформації. Розвиток 

уваги під час роботи з наочністю. 

Розвиток активності і самостійності 

при виконанні навчальних завдань, 

роботи з підручником. Виховання 

любові до Вітчизни, минулого 

українського народу. 

Відлік часу в 

історії. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Індивідуальна робота 

(заповнення хронологічної 

таблиці, робота зі стрічкою 

часу, розв’язування 

хронологічних  задач. 

Дидактичні ігри. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя 

усвідомлює відмінність між 

календарним та історичним часом; 

– за допомогою вчителя пояснює 

різницю між одиницями 

вимірювання історичного часу і 

Формування і корекція уявлень про 

відлік часу в історії. 

Розвиток мислення шляхом 

визначення хронологічній 

послідовності, встановлення 

тривалості та послідовності 

історичних подій. 



 

 

 

397 

співвідносить їх (рік – половина 

століття – століття); 

– за допомогою вчителя 

розташовує події у хронологічній 

послідовності, заповнює 

хронологічну таблицю; 

– користується стрічкою часу; 

– установлює послідовність 

історичних подій за допомогою 

стрічки часу; 

– за допомогою вчителя 

встановлює тривалість історичних 

подій, явищ і процесів та їх 

віддаленість одних від одного. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Розвиток уваги на основі  роботи з 

наочно- дидактичними матеріалами. 

Збагачення активного словника 

історичними  термінами. 

Розвиток усного зв’язного 

діалогічного мовлення у процесі 

спілкування з теми яка вивчається. 

Розвиток дрібної моторики пальців 

рук у процесі роботи у зошиті та зі 

стрічкою часу. 

Географічне 

розташування 

історичних 

об’єктів. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Індивідуальна робота 

(робота з історичним атласом, 

адміністративно- 

територіальною  картою 

України, контурною картою). 

Дидактичні ігри.  

Дидактичні вправи на 

визначення розміщення 

історико-географічного 

об’єкта відносно сторін світу. 

Учень/учениця: 

– розуміє відмінності між 

історичною, контурною та 

географічною картами; 

– розуміє відносно сталі та змінні 

історико-географічні об’єкти 

карти; 

– визначає розміщення історико-

географічного об’єкта відносно 

сторін світу; 

– за допомогою вчителя розуміє 

та користується умовними 

позначеннями карти; 

– знаходить на історичній карті 

об’єкти вивчення; 

Формування і корекція уявлень про 

географічне розташування історичних 

об’єктів. Розвиток уваги та уяви під 

роботи з картами та наочно- 

дидактичними посібниками. Розвиток 

і корекція пам’яті на основі 

запам’ятовування сторін світу, назв 

історико- географічних об’єктів. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Розвиток узагальнюючого мислення 

при заповненні таблиць. Розвиток 

просторової орієнтації у процесі 

роботи з картами. Формування 

причинно- наслідкових зв’язків на 
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– за допомогою вчителя (під 

контролем вчителя) позначає 

історико- географічні об’єкти на 

контурній карті. 

основі встановлення зв’язку 

природних умов і способу життя. 

Розвиток пізнавального інтересу до 

вивчення походження назв міст, сіл 

та інших географічних об’єктів. 

Мій населений 

пункт на картах 

впродовж 

історії. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Індивідуальна робота 

(робота з історичними 

картами, адміністративно- 

територіальною картою 

України). 

Дидактичні вправи. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя розуміє 

плинність історичних процесів та 

їх відображення на історичній 

карті; 

– визначає розміщення свого 

населеного пункту відносно 

сторін світу; 

– за допомогою вчителя розуміє 

та користується умовними 

позначеннями карти; 

– знаходить на різних історичних 

картах свій населений пункт. 

Формування уявлень про 

розташування свого населеного 

пункту на картах впродовж історії; 

Розвиток зорової пам’яті у процесі 

роботи з історичними картами і 

образною наочністю. Розвиток 

свідомого сприйняття образно- 

вербальної інформації. Розвиток 

когнітивних здібностей при 

встановленні  причинно-наслідкової 

зв’язків. Розвиток усного зв’язного 

мовлення під час розповідей про свій 

населений пункт на різних картах. 

Розвиток просторової орієнтації та 

уяви під час роботи з історичними 

картами. Розвиток уваги у процесі 

роботи з наочністю. Виховання 

любові до рідного краю, свого 

населеного пункту. 

Середовище та 

його вплив на 

людину. 

Коментоване читання і 

обговорення тексту. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Дидактичні вправи на 

встановлення залежності між 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя розуміє 

вплив природного середовища 

(клімат, географічне 

розташування, доступ до 

Формування уявлень про середовище 

та його вплив на людину. 

Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування вивчених понять. 

Розвиток елементів логічного 



 

 

 

399 

природним  середовищем і 

заняттями людей. Наведення 

прикладів впливу 

діяльності людини на 

навколишнє середовище. 

природних ресурсів)на заняття 

людей, спосіб ведення ними 

господарства, соціальний устрій 

тощо; 

– за допомогою вчителя наводить 

приклади впливу діяльності 

людини на навколишнє 

середовище в часі і просторі, 

взаємодію людини та природи. 

мислення при встановленні причинно- 

наслідкових зв’язків. 

Розвиток усного зв’язного мовленн 

під час  висвітлення тем, які 

вивчаються. 

Розвиток просторової орієнтації та 

уваги у процесі роботи з наочними 

посібниками та історичними картами. 

Виховання любові до України. 

 Бесіда, обмін думками. 

Індивідуальна робота. 

Дидактичні вправи. 

Виконання тестових завдань. 

Учень/учениця: 

– розуміє різницю життя людей в 

різні історичні періоди; 

– за допомогою вчителя пояснює 

різницю між одиницями 

вимірювання історичного часу і 

співвідносить їх (рік – половина 

століття – століття); 

– за допомогою вчителя 

розташовує події у хронологічній 

послідовності, заповнює 

хронологічну таблицю; 

– користується стрічкою часу; 

– установлює послідовність 

історичних подій за допомогою 

стрічки часу; 

– визначає розміщення історико-

географічного об’єкта відносно 

сторін світу; 

– знаходить на історичній карті 

Розвиток і корекція уявлень про 

історичний час і простір. 

Розвиток мислення на основі 

усвідомлення вивчених понять, 

встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків. 

Розвиток і корекція пам’яті на основі 

вивчення понять, назв історико-

географічних об’єктів. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі складання розповідей з тем 

розділу. 

Збагачення активного і пасивного 

словника вивченими поняттями. 

Розвиток просторової орієнтації у 

процесі роботи з різноманітними 

картами. 

Виховання любові до Батьківщини, 
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та територіально- адміністративній         

картах України найбільші міста 

держави (на вибір вчителя), свій 

населений пункт; 

– за допомогою вчителя розуміє 

вплив природного середовища на 

заняття людей і спосіб ведення 

ними господарства. 

рідного краю, свого населеного 

пункту. 

Розділ ІІІ. Джерела пізнання минулого і сучасного (7 годин) 

Джерела 

інформації. 

Звідки люди 

пізнають 

інформацію? 

Пояснення з елементами 

бесіди. 

Обговорення, порівняння, 

вирішення проблемних 

питань, евристична бесіда. 

Робота з текстовими, аудіо 

та відео джерелами 

інформації. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя 

застосовує поняття «джерело 

інформації»; 

– називає найбільш популярні 

джерела інформації на сучасному 

етапі розвитку суспільства; 

– за допомогою вчителя 

використовує пошукові системи 

для отримання інформації, 

дізнається значення незнайомих 

слів 

Формування уявлень про джерела 

інформації. 

Збагачення активного і пасивного 

словника вивченими поняттями. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі розповіді про джерела 

інформації. 

Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування алгоритму дій з 

пошуку інформації. 

Усні джерела. Пояснення з елементами 

бесіди. 

Коментоване читання усних 

історичних джерел. 

Прослуховування Аудіо 

файлів з історичними 

піснями. думами, легендами 

тощо.  

Учень/учениця: 

– розуміє значення усних джерел 

у формуванні уявлень про життя 

людей у минулі часи; 

– за допомогою вчителя 

критично осмислює легенди, 

перекази, історичні пісні та думи; 

– за допомогою вчителя 

Формування уявлень про усні 

джерела. Розвиток і корекція вмінь 

критично осмислювати усні джерела 

інформації. Розвиток свідомого 

сприйняття образно-вербальної 

інформації. Розвиток уваги у процесі 

роботи з адаптованими історичними 

усними джерелами. Розвиток усного 
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Перегляд інтерв’ю учасників 

історичних подій. Перегляд 

народних казок. 

використовує пошукові системи 

для знаходження потрібної 

інформації та усних історичних 

джерел. 

зв’язного мовлення у процесі 

відповідей на основі вивченого 

матеріалу.  Розвиток емоційного 

ставлення до почутого та 

прочитаного. Формування ціннісного 

ставлення до надбань духовної 

культури українського народу. 

Речові джерела. Розповідь. Пояснення. 

Бесіда.  

Дослідження матеріальних 

джерел під час екскурсії до 

музею або на прикладі їхніх 

зображень. Встановлення 

орієнтовного історичного 

періоду на основі 

опрацювання речового 

джерела. 

Створення розповіді про 

уявного власника речового 

джерела. 

Учень/учениця: 

– розуміє значення речових 

джерел у формуванні уявлень про 

життя людей у минулі часи; 

– диференціює джерела на усні та 

речові; 

– пояснює значення понять 

«археологія» та «музей»; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про речові джерела; 

– наводить приклади речових 

джерел. 

Формування уявлень про речові 

джерела. Розвиток і корекція 

мислення на основі вивченого 

матеріалу. Розвиток свідомого 

сприйняття образно- вербальної 

інформації. Розвиток уваги у процесі 

роботи з речовими джерелами. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі відповідей на основі вивченого 

матеріалу. Збагачення словника 

шляхом використання понять 

«археологія» та «музей». Розвиток 

емоційного ставлення до почутого та 

прочитаного. Формування ціннісного 

ставлення до надбань матеріальної 

культури українського народу. 

Писемні 

джерела. 

Розповідь. 

Пояснення. Бесіда. 

Встановлення орієнтовного 

історичного періоду на 

основі опрацювання 

писемного джерела. 

Учень/учениця: 

– розуміє значення писемних 

джерел у формуванні уявлень про 

життя людей у минулі часи; 

– диференціює джерела на усні, 

речові та писемні; 

Формування уявлень про писемні 

джерела. Розвиток і корекція 

мислення на основі вивченого 

матеріалу. Розвиток свідомого 

сприйняття образно- вербальної 

інформації. Розвиток уваги у процесі 
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Створення розповіді про 

події на основі опрацювання 

писемного джерела. 

– за допомогою вчителя 

розповідає про події на основі 

опрацьованого адаптованого 

історичного документу; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про писемні джерела; 

– наводить приклади писемних 

джерел. 

роботи з адаптованими писемними 

джерелами. Розвиток усного 

зв’язного мовлення у процесі 

відповідей на основі вивченого 

матеріалу. Збагачення словника 

шляхом використання вивчених 

понять. Розвиток емоційного 

ставлення до почутого та 

прочитаного. Формування ціннісного 

ставлення до надбань матеріальної та 

духовної культури українського 

народу. 

Аудіовізуальні 

джерела. 

Пояснення, перегляд фото -, 

кінодокументів, пам’яток 

образотворчого мистецтва, 

картин, малюнків. 

Встановлення орієнтовного 

історичного періоду на 

основі опрацювання 

аудіовізуальних джерел. 

Створення розповіді про 

події на основі опрацьованих 

аудіовізуальних джерел. 

Учень/учениця: 

– розуміє значення 

аудіовізуальних джерел у 

формуванні уявлень про життя 

людей у минулі часи; 

– за допомогою вчителя 

диференціює джерела на усні, 

речові писемні та аудіовізуальні; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про події на основі 

опрацьованих пам’яток 

образотворчого мистецтва, фото і 

кінохроніки, мережі Internet та 

інших аудіовізуальних джерел; 

– наводить приклади 

аудіовізуальних джерел; 

– за допомогою вчителя 

Формування уявлень про 

аудіовізуальні джерела. 

Розвиток і корекція мислення на 

основі вивченого матеріалу. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно-вербальної інформації. 

Розвиток уваги у процесі роботи з 

адаптованими писемними джерелами. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі відповідей на основі 

вивченого матеріалу. 

Збагачення словника шляхом 

використання вивчених понять. 

Розвиток емоційного ставлення до 

почутого та прочитаного. 

Формування ціннісного ставлення до 

надбань матеріальної та духовної 
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використовує пошукові системи 

для знаходження потрібної 

інформації. 

культури українського народу. 

Дослідження 

інформаційних 

джерел, їх 

реставрація та 

збереження. 

Розповідь. Пояснення. 

Бесіда. Обмін думками. 

Перегляд та обговорення 

тематичних медіа-продуктів. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя 

диференціює джерела інформації; 

– усвідомлює необхідність 

реставрації тих пам’яток історії, 

які цього потребують; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про вивчення, 

реставрацію та збереження 

пам’яток історії; 

– називає місця зберігання 

джерел інформації (бібліотеки, 

музеї, архіви, медіатеки); 

– усвідомлює значення  

історичних джерел інформації та 

необхідності бережливого 

відношення до них. 

Формування уявлень про 

дослідження інформаційних джерел, 

їх реставрацію та збереження. 

Розвиток і корекція мислення на 

основі вивченого матеріалу. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно-вербальної інформації. 

Розвиток усного зв’язного мовлення у 

процесі відповідей на основі 

вивченого матеріалу. Розвиток уваги 

у процесі роботи з наочними, 

дидактичними та відеоматеріалами. 

Збагачення словника шляхом 

використання вивчених понять. 

Виховання бережливого ставлення до 

матеріальної культури нашого народу. 

Систематизація 

та узагальнення 

знань і вмінь з 

розділу. 

Бесіда, обмін думками. 

Індивідуальна робота. 

Дидактичні вправи. 

Виконання тестових завдань. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя 

диференціює джерела на усні, 

речові писемні та аудіовізуальні; 

– за допомогою вчителя наводить 

приклади джерел інформації; 

– за допомогою вчителя 

використовує пошукові системи 

для отримання інформації. 

Розвиток і корекція уявлень про 

джерела пізнання минулого та 

сьогодення. Розвиток мислення на 

основі усвідомлення вивчених понять, 

встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків. Розвиток і корекція пам’яті 

на основі вивчення понять,  

конкретних прикладів усних, речових, 

писемних та аудіовізуальних джерел. 
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Розвиток і корекція усного зв’язного 

мовлення у процесі складання 

розповідей з тем розділу. 

Збагачення активного і пасивного 

словника вивченими поняттями. 

Виховання любові до Батьківщини, 

надбань духовної та матеріальної 

культури нашого народу. 

Розділ ІV. Історія навколо нас (6 год) 

Музей як місце 

зберігання та 

вивчення 

пам’яток 

історії. 

Розповідь з опорою на 

наочні посібники. 

Коментоване читання 

навчального тексту. Перегляд 

та обговорення тематичних 

медіа-продуктів. Бесіда. 

Обмін думками. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя розуміє 

різновиди музеїв (художні, 

історичні, краєзнавчі та інші); 

– усвідомлює значення музеїв 

для розуміння історії сучасною 

людиною; 

– за допомогою вчителя називає 

найбільші музеї України; 

– за допомогою вчителя 

розповідає про місцеві музеї, 

шкільний музей, музейну кімнату 

тощо. 

Розвиток і корекція уявлень про музеї 

та їхнє функціональне призначення. 

Розвиток уваги і зорової пам’яті у 

процесі роботи з наочними 

посібниками. Розвиток свідомого 

сприйняття образно- вербальної 

інформації. Розвиток когнітивних 

здібностей при встановленні 

причинно-наслідкових залежностей. 

Розвиток усного зв’язного мовлення 

під час розповідей про музеї. 

Розширення активного словника у 

процесі бесід, розповідей,опису, 

характеристик, пояснень навчального 

матеріалу. Виховання любові до 

історії Батьківщини. 

Історія у 

географічних 

назвах. 

Топоніміка. 

Пояснення з елементами 

бесіди. Обмін думками. 

Перегляд та обговорення 

тематичних аудіовізуальних 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя пояснює 

походження назви «Україна»; 

– пояснює значення свого імені; 

Формування уявлень про топоніміку. 

Розвиток пам’яті на основі вивчення 

нових понять, назв історико-

географічних об’єктів. Розвиток 



 

 

 

405 

матеріалів. – за допомогою вчителя пояснює 

походження назви столиці, 

обласного центру, рідного 

населеного пункту, вулиць, 

урочищ, водойм тощо; 

– за допомогою вчителя 

використовує пошукові системи 

для отримання інформації. 

свідомого сприйняття образно- 

вербальної інформації. Розвиток 

уваги  у  процесі роботи із наочно- 

дидактичними посібниками. Розвиток 

усного зв’язного мовлення у процесі 

пояснення походження географічних 

назв. Розширення активного словника 

учнів шляхом застосування вивчених 

понять під час відповідей. Розвиток 

дрібної моторики пальців рук у 

процесі роботи у зошиті та 

розв’язання дидактичних завдань. 

Пам’ятка 

архітектури як 

джерело 

історико- 

культурної 

інформації. 

Пояснення з елементами 

бесіди. 

Коментоване читання 

навчального тексту. Обмін 

думками. Перегляд та 

обговорення тематичних 

аудіовізуальних матеріалів. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя називає 

найбільш відомі національні 

пам’ятки архітектури; 

– за допомогою вчителя пов’язує 

пам’ятки архітектури з місцями їх 

розташування; 

– усвідомлює цінність пам’яток 

архітектури та необхідність їх 

збереження і подальшого 

вивчення; 

– за допомогою вчителя 

використовує пошукові системи 

для отримання потрібної 

інформації. 

Формування і корекція уявлень про 

пам’ятки архітектури. 

Розвиток пам’яті на основі 

запам’ятовування нових понять, назв 

відомих українських пам’яток 

архітектури. Розвиток усного 

зв’язного мовлення у процесі 

складання розповідей про важливість 

пам’яток архітектури. Розвиток 

дрібної моторики пальців рук у 

процесі виконання дидактичних 

завдань у зошиті. Виховання любові 

до Батьківщини, бережливого 

ставлення до матеріальної культури 

українського народу. 

Пам’ятка 

історії як місце 

Пояснення в поєднанні з 

ілюстративним викладом 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя розуміє 

Формування уявлень про пам’ятки 

історії. Розвиток пам’яті на основі 
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важливої 

історичної 

події. 

навчального  матеріалу. 

Перегляд та обговорення 

тематичного відео, сюжетних 

картин. Бесіда, обмін 

думками. Дидактичні вправи. 

змістове наповнення поняття 

«пам’ятка історії»(місця, пов'язані 

з важливими історичними подіями, 

з життям та діяльністю відомих 

осіб, культурою та побутом 

народів, місця окремих або 

масових поховань, місця бойових 

дій тощо); 

– за допомогою вчителя називає 

найбільш значні пам’ятки історії 

України; 

– за допомогою вчителя називає 

місцеві пам’ятки історії України. 

вивчення назв найбільш відомих 

пам’ятки історії України. Розвиток 

свідомого сприйняття образно- 

вербальної інформації. Розвиток 

уваги у процесі роботи  із наочно- 

дидактичними посібниками. Розвиток 

усного  зв’язного мовлення у процесі 

розповідей про  пам’ятки історії. 

Розширення активного словника учнів 

шляхом застосування  вивчених 

понять під час відповідей. Виховання 

любові до Батьківщини, бережливого 

ставлення до пам’яток історії. 

Пам’ятники як 

споруди 

увічнення 

пам'яті про 

людей та 

важливі події. 

Пояснення в поєднанні з 

ілюстративним викладом 

навчального матеріалу. 

Перегляд та обговорення 

зображень найбільш відомих 

пам’ятників України та 

регіону.   

Бесіда, обмін думками. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя розуміє 

різницю між поняттями «пам’ятка 

історії» та «пам’ятник»; 

– з опорою на наочність називає 

відомі пам’ятники 

столиці, обласного центру, 

рідного населеного пункту. 

Формування уявлень про пам’ятники. 

Розвиток свідомого сприйняття 

образно- вербальної інформації. 

Розвиток уваги у  процесі роботи  із  

наочно-дидактичними посібниками. 

Розвиток усного зв’язного мовлення  у  

процесі розповідей про пам’ятники 

історії. Розширення активного 

словника учнів шляхом застосування  

вивчених понять під час відповідей. 

Виховання любові до Батьківщини, 

бережливого ставлення до 

пам’ятників як споруд увічнення 

пам'яті про людей та важливі події. 

Систематизація 

та узагальнення 

Бесіда, обмін думками. 

Індивідуальна  робота. 

Учень/учениця: 

– усвідомлює значення музеїв 

Розвиток і корекція уявлень про 

діяльність музеїв, про пам’ятки 
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знань і вмінь з 

розділу. 

Дидактичні вправи. 

Виконання тестових завдань. 

для розуміння історії сучасною 

людиною; 

– за допомогою вчителя називає 

найбільші музеї України; 

– за допомогою вчителя пояснює 

походження назви столиці, 

обласного центру, рідного 

населеного пункту; 

– з опорою на наочність називає 

найбільш відомі пам’ятники, 

пам’ятки архітектури та історії. 

архітектури, пам’ятки історії та 

пам’ятники. Розвиток мислення на 

основі усвідомлення вивчених понять, 

встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків. Розвиток і корекція пам’яті 

на основі вивчення понять. Розвиток і 

корекція усного зв’язного мовлення 

у процесі складання розповідей з тем 

розділу. Збагачення активного і 

пасивного словника вивченими 

поняттями. Виховання патріотичних 

почуттів до Батьківщини. 

Узагальнення до курсу (2 год) 

Систематизація 

та узагальнення 

знань і вмінь з 

курсу «Вступ до 

історії України 

та 

громадянської 

освіти. 5 клас». 

Бесіда. Індивідуальна 

робота. Виконання тестових 

завдань. 

Учень/учениця: 

– за допомогою вчителя 

розповідає про власні інтереси, 

спосіб життя, обов’язки членів 

сім’ї, розповідає про родинні 

традиції; 

– знає назву держави, називає 

столицю України, рідний 

населений пункт, називає (вказує) 

державні символи України; 

– знаходить на історичній карті 

та територіально-адміністративній 

картах України столицю, 

найбільші міста держави, свій 

населений пункт; 

– за допомогою вчителя розуміє 

Розвиток і корекція уявлень на 

основі вивченого матеріалу в 5 класі. 

Розвиток мислення на основі 

узагальнення вивченого матеріалу в 5 

класі. 

Збагачення активного і пасивного 

словника вивченими поняттями. 

Розвиток і корекція пам’яті на 

основі вивчення понять в курсі 

«Вступ до історії України та 

громадянської освіти. 5 клас». 

Розвиток і корекція усного зв’язного 

мовлення у процесі складання 

розповідей з тем навчального курсу. 

Розвиток  пізнавальної активності, 

мотивації до вивчення курсу «Вступ 
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сутність усних, речових, 

писемних і аудіовізуальних 

джерел і диференціює їх; 

– за допомогою вчителя 

пояснює походження назви 

столиці, обласного центру, 

рідного населеного пункту; 

– з опорою на наочність називає 

найбільш відомі пам’ятки 

архітектури та історії. 

до історії України та громадянської 

освіти». 

Виховання любові до України, 

українського народу, родини, батьків. 

 

 

12. Фізична культура 

Інваріантний модуль: «Теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка» 

(105 годин) 

Навчальна програма «Фізична культура» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту базової 

середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року) та на основі 

модельної навчальної програми «Фізична культура» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Прибєга О.М., Василенко Н.А., Лапін А.В., Різченко А.В., 2022р.), 

рекомендованою МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 № 383). 

Фізична культура є складовою освітнього процесу здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями. Вона 

вирішує освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та лікувально-оздоровчі завдання. Фізичне виховання розглядається та 

реалізується комплексно, знаходиться у тісному зв'язку з розумовим, моральним, естетичним, трудовим навчанням і 

займає провідне місце у формуванні та розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти, що сприяє їх підготовці 

до самостійного життя, продуктивної праці, вихованню позитивних якостей особистості та соціалізації в цілому. 

Метою вивчення даного предмета полягає у всебічному розвитку особистості здобувачів освіти з інтелектуальними 

порушеннями в процесі залучення їх до фізичної культури, формування ключових компетентностей та базових знань 

(рухова активність, здоровий спосіб життя, безпека під час занять фізичними вправами, техніко-тактична підготовка, 

формування особистості засобами фізичного виховання). 
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Відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти навчальна програма з фізичної культури (5-6 

класи) має наступні завдання: 

- корекція порушень фізичного розвитку; 

- формування доступних рухових умінь та навичок; 

- розвиток сприйняття власного тіла, відчуття його положення в просторі, загальної координації рухів; 

- формування вміння діяти за інструкцією дорослого; 

- розвиток спритності, гнучкості, балансування, вміння утримувати рівновагу; 

- розвиток дрібної моторики, скоординованості рухів руки та моторики мовленнєвого апарату; 

- формування прагнення брати участь у спільних з іншими дітьми спортивних та рухливих іграх з правилами; 

- формування функцій елементарного самоконтролю та саморегуляції при виконанні фізичних вправ. залучення до 

самостійних занять фізичними вправами та занять улюбленим видом спорту у вільний час; 

Програма передбачає корекцію психофізичного розвитку, а саме: 

- збагачення чуттєвого досвіду; 

- формування та розвиток прагнення до позитивного емоційного настрою та мотивації; 

- формування та вдосконалення фізичної та психічної готовості до рухової активності; 

- формування навичок спілкування; 

- формування адекватної оцінки власних фізичних можливостей; 

- формування вміння володіння своїм тілом. 

Заплановані результати освоєння навчального предмета (особистісні та предметні) 

У структурі запланованих результатів чільне місце належить особистісним результатам, оскільки вони 

забезпечують оволодіння комплексом соціальних (життєвих) компетенцій, необхідні для досягнення основної мети 

сучасного освіти – введення здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями у соціум, оволодіння ними 

соціокультурним досвідом. 

Особистісні результати освоєння програми освіти включають індивідуально-особистісні якості та соціальні 

(життєві) компетенції здобувачів, соціально значущі ціннісні установки: 

- усвідомлення себе як особистість, як учень/учениця, як громадянин/громадянка; 

- виховання шанобливого ставлення до інших; 

- сформованість відповідних уявлень про власні можливості, про необхідне життєзабезпечення; 

- опанування навичками адаптації до сучасної дійсності; 
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- опанування комунікативними навичками, що використовуються у житті; 

- опанування навичками комунікації та прийнятими нормами соціальної взаємодії; 

- здатність до осмислення соціального оточення, свого місця в ньому, прийняття відповідних віку цінностей та 

соціальних ролей; 

- прийняття та освоєння соціальної ролі учня/учениці, прояв соціально значущих мотивів навчальної діяльності; 

- сформованість навичок співпраці з дорослими та однолітками у різних соціальних ситуаціях; 

- виховання естетичних норм та потреб, цінностей та почуттів, прояв доброзичливості, чуйності та 

взаємодопомоги, прояв співпереживання до почуттів інших людей; 

- сформованість усвідомлення та потреби до здорового способу життя; 

- прояв готовності до самостійного життя. 

Предметні результати засвоєння програми характеризують засвоєні здобувачами освіти знання та вміння, 

відповідні для фізичної культури. Предметні результати здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку не 

є основним критерієм при прийнятті рішення про переведення їх в наступний клас, але розглядаються як одна із 

складових при оцінці підсумкових досягнень. Предметні результати оцінюються за вміннями застосувати отримані 

знання у житті, рівнем пізнавальної активності; ставлення до застосування набутих вмінь та навичок і особистісним 

розвитком кожного учня за критеріями фізичної компетентності. Впроваджують поточне, тематичне та підсумкове 

оцінювання досягнень здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку. 

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального 

розвитку (легкого та помірного ступенів) потрібно дотримуватися індивідуального та диференційованого підходу, 

особистісного контролю та регулювання фізичного та психоемоційного навантаження, дотримання індивідуальних 

медичних протипоказань. Важливим є забезпечення медико-педагогічного контролю: як спостереження за виконанням 

рухових дій, так і спостереження та відповідне регулювання фізичного навантаження учнів/учениць відповідно до їх 

індивідуальних можливостей, що набуває особливого значення при роботі із здобувачами освіти, що входять до 

спеціальної медичної групи. 
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Пропонований зміст навчального 

предмета 

Види навчальної діяльності 

учнів/учениць 

Очікувані результати 

навчання 

Спрямованість 

корекційно- 

розвиткової роботи 

Теоретико-методичні знання 

Рухова активність – основи 

фізичного здоров’я – здоровий 

спосіб життя – здорова нація. 

Інструктаж з техніки безпеки на 

уроках фізичної культури. 

Наслідки не дотримання техніки 

безпеки. Дії у разі настання 

нещасного випадку. 

Основи здорового способу життя. 

Вплив на організм загартування. 

Види та способи загартування. 

Емоційні стани під час фізичної 

активності. 

Виконання вправ для розвитку  

фізичних якостей – основа твого 

успіху. 

Підбираємо потрібні вправи для 

розвитку різних фізичних якостей. 

Правила змагань з обраних видів 

спорту/варіативних модулів Права, 

обов’язки, соціальні ролі учасників 

рухової (спортивно- ігрової) 

діяльності. Характерні особливості 

співпраці учасників у процесі 

рухової (спортивно-ігрової) 

Практичне виконання: 

поєднання теоретичних знань з 

практичними діями, практична 

перевірка визначень, тверджень, 

переконань тощо. 

Фронтальний: одночасне 

виконання однакової, спільної 

для всіх роботи; інформаційні 

повідомлення; проблемний, 

пояснювально-ілюстративний 

виклад матеріалу; виконання 

репродуктивних та творчих 

завдань. Цікаві практичні, 

інформаційні, історичні факти. 

Групова та парна робота: 

розв’язування конкретних 

навчальних завдань; група 

розв’язує окреме завдання 

(однакове або 

диференційоване); виконання в 

групах завдання 

учителя/учительки; 

Індивідуальна робота: 

самостійне виконання завдань; 

виконання спеціально 

Учень/учениця: 

виявляє інтерес до занять 

фізичною культурою (під 

контролем 

учителя/учительки); 

має елементарне уявлення 

про фізичну культуру та 

значення фізичних вправ в 

житті (при підказці чи за 

нагадуванням 

учителя/учительки/); 

має уявлення про основні 

фізичні якості та їх 

розвиток (за підказкою чи 

за вказівкою 

учителя/учительки); 

здійснює підготовку до 

уроку фізичного виховання 

(за допомогою чи за 

вказівкою 

учителя/учительки); 

має уявлення про 

правильну поставу, її 

значення для здоров’я 

дитини, профілактику 

Розвиток інтересу та 

звички до занять 

фізичною культурою. 

Удосконалення 

координації рухів, 

орієнтування в 

просторі, 

концентрації уваги. 

Формування вміння 

оперувати не тільки 

конкретними 

образами, а й 

окремими 

елементарними 

поняттями. 

Збагачення та 

конкретизація 

словникового запасу. 

Профілактика 

порушень та корекція 

функцій опорно- 

рухового апарату. 

Корекція фізичної 

напруги. 

Розвиток рухових 
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діяльності. Значення 

взаємодопомоги і співпраці між 

учасниками рухової (спортивно- 

ігрової) діяльності. 

Техніка фізичних вправ – основа 

ефективного фізичного розвитку та 

самореалізації у руховій 

(спортивно-ігровій) діяльності. 

Використання правил у практичній 

ігровій та змагальній діяльності. 

Вчимося відчувати власне тіло, 

емоції, відчуття здоров’я та 

задоволення після фізичної 

активності. 

Цікаві факти та інформаційні 

повідомлення, публікації, видання, 

фільми, інтернет ресурси, 

присвячені спорту. 

Самоконтроль під час занять та 

виконання фізичних вправ. 

Вплив різних фізичних навантажень 

на організм людини. Дотриманням 

правильного положення тіла. 

Основи самоконтролю емоцій, 

настрою та їх зв’язок зі станом 

здоров’я та успішністю спортивно- 

ігрової діяльності. 

підібраних завдань, у 

відповідності з підготовкою і 

навчальними можливостями; 

Квест-технологія: об’єднання 

декількох завдань, практичного і 

теоретичного спрямування у гру 

(ланцюг інтелектуальних і 

практичних завдань). 

Інтегровані завдання: 

Поєднання теоретичних знань із 

близькими за змістом темами 

природничих, математичних, 

історичних, мовних предметів. 

порушень постави (за 

допомогою 

учителя/учительки); 

орієнтується в 

спортивному залі (за 

допомогою чи за вказівкою 

учителя/учительки); 

сприймає звернене 

мовлення 

учителя/учительки; 

дотримується правил 

безпечної поведінки під час 

фізкультурно-оздоровчої 

діяльності, обґрунтовує 

важливість дотримання 

правил безпеки під час 

виконання фізичних вправ 

пояснює наслідки 

недотримання правил 

безпеки (при підказці 

учителя/учительки); 

розуміє, як фізкультурно- 

оздоровча діяльність 

впливає на спосіб життя та 

здоров’я людини (за 

допомогою 

учителя/учительки); 

знає, що таке вольові 

якості які формуються у 

якостей (витривалості, 

гнучкості, сили) 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 

Корекція 

розслаблення м’язів 

рук, швидкості 

перемикання, 

образного мислення. 

 
Розвиток уявлень про 

оточуюче 

середовище, власне 

тіло. 

 
Розвиток навичок 

діалогічного 

мовлення. 

Корекція 

самоконтролю та 

саморегуляції 
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процесі виконання 

фізичних вправ (при 

підказці чи за 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

підтримує учасників 

команди, допомагає їм 

виконувати завдання під 

час рухової діяльності (за 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

дотримується етичних 

норм у процесі виконання 

фізичних вправ, спортивно-

ігрової та змагальної 

діяльності (при підказці чи 

за нагадуванням 

учителя/учительки); 

відповідає (усно, жестово) 

на короткі запитання за 

темою уроку (за 

допомогою 

учителя/учительки); 

виконує різні соціальні 

ролі під час взаємодії у 

процесі рухової 

(спортивно-ігрової) 

діяльності (за підказкою 

учителя/учительки). 
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Загальна фізична підготовка 

Стройові вправи: перешикування з 

колони по одному в колону по два в 

русі з поворотом наліво, із колони 

по два в колону по одному 

розведенням та змиканням, 

розмикання від середини вправо, 

вліво на витягнуті руки 

приставними кроками; рух вперед з 

кроку на місці; ходьба «змійкою». 

Додаткові вправи: вправи для 

формування постави та запобігання 

плоскостопості, профілактики 

(корекції) порушень постави, 

профілактики (корекції) статичної 

плоскостопості (наслідуючи 

учителя/учительку). 

Музично-ритмічні та танцювальні 

вправи: танцювальні кроки, 

елементи танцювальних видів 

спорту, комбінації різних 

танцювальних рухів без музичного 

супроводу та з музичним 

супроводом, виконання 

танцювальних флешмобів, фан-ап 

зарядок тощо (наслідуючи 

учителя/учительку). 

Загальнорозвивальні вправи: 

загальнорозвиваючі вправи на місці, 

Практичне виконання: 

виконання вправ різних видів 

рухової активності; виконання 

вправ за завданням 

учителя/учительки; виконання 

рухових дій під час рухливих та 

спортивних ігор. 

Фронтальний: одночасне 

виконання однакових, спільних 

для всіх рухових дій; 

проблемний, інформаційний, 

пояснювально- ілюстративний 

виклад матеріалу; виконання 

репродуктивних та творчих 

завдань. Групова та парна 

робота: виконання пошукових 

рухових завдань; група розв’язує 

окреме завдання (однакове або 

диференційоване); виконання в 

групах завдання 

учителя/учительки. 

Індивідуальна робота: 

виконання спеціально 

підібраних завдань, у 

відповідності з підготовкою і 

навчальними можливостями; 

диференційовані індивідуальні 

завдання; навчальна- 

Учень/учениця: 

Виконує вправи для 

організації взаємодії на 

уроці (шикування, способи 

пересування, тощо) (за 

вказівкою 

учителя/учительки); 

виконує вправи для 

формування постави та 

запобігання плоскостопості 

(за наслідуванням 

учителя/учительки); 

володіє технікою фізичних 

вправ, що використовують 

для профілактики 

(корекції) порушень 

постави застосовує фізичні 

вправи для профілактики 

(корекції) статичної 

плоскостопості. 

(наслідуючи 

учителя/учительку); 

виконує під керівництвом 

учителя/учительки, фізичні 

вправи спрямовані на 

розвиток фізичних якостей; 

використовує на практиці 

просторові та динамічні 

Розвиток практичного 

мислення. 

Профілактика 

порушень та корекція 

функцій опорно-

рухового апарату. 

Корекція 

психоемоційного 

стану. 

Корекція фізичної 

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 
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в русі, з предметами і без 

(наслідуючи учителя/учительку); 

вправи для розвитку швидкості: 

розвиток швидкості в циклічних 

локомоціях: рухливі ігри та 

естафети; спортивні ігри за 

спрощеними правилами і на 

менших, ніж стандартних 

майданчиках; імітація рухів руками 

або ногами і бігу з максимально або 

варіативною частотою та з різних 

вихідних положень; швидкісний біг 

(біг 30м, 40м, човниковий біг 3х9м; 

швидкісно-силові вправи: стрибки з 

ноги на ногу; стрибки через 

предмети (м’ячі), встановлені на 

різній відстані; 

стрибки (ліворуч – праворуч) через 

гімнастичну лаву з опорою на руки 

з просуванням вперед; 

вистрибування з напівприсіду та 

присіду; стрибки на скакалці та ін.; 

вправи на розвиток сили: згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи; 

підтягування у висі лежачи , 

присідання, піднімання тулуба з 

положення лежачи (за підказкою чи 

допомогою учителя/учительки); 

швидкісно-силові якості: біг у 

пізнавальна діяльність 

учнів/учениць у процесі 

виконання специфічних завдань; 

закріплення; повторення. 

Квест-технологія: об’єднання 

декількох завдань, практичного і 

теоретичного спрямування у гру 

(ланцюг інтелектуальних і 

практичних завдань). 

Інтегровані завдання: 

Поєднання практичних навичок 

і теоретичних знань з фізичної 

культури із близькими за 

змістом темами природничих, 

математичних, історичних, 

мовних предметів. 

особливості фізичних 

вправ, які сприяють 

розвитку окремих фізичних 

якостей (швидкості, сили, 

витривалості, гнучкості, 

спритності) (за 

наслідуванням чи за 

показом 

учителя/учительки); 

формує вольові якості у 

процесі виконання 

фізичних вправ, виконує 

довготривалі фізичні 

вправи, долає страх під час 

виконання певних 

фізичних вправ за 

підтримки 

учителя/учительки; 

бере участь у рухливих та 

спортивних іграх, виконує 

фізичні вправи (зокрема 

ідеомоторні, завдання для 

активізації уваги, 

підтримання її стійкості) 

(за допомогою 

учителя/учительки); 

володіє технікою фізичних 

вправ (за наслідуванням чи 

показом 

мислення. 

Розвиток просторово- 

часових уявлень. 

Розвиток координації 

рухів. 

Розвиток 

узгодженості та 

чіткості виконання 

рухових дій. 

Розвиток рухових 

якостей (гнучкості, 

спритності, сили). 

Розвиток навичок 

діалогічного 

мовлення. 

Корекція 

самоконтролю та 

саморегуляції. 

 
Координація рухів і 

ритм рухів, зміцнення 

стопи, орієнтування у 

просторі. 

Узгодженість рухів, 

розвиток сили 

розгиначів ніг. 

Симуляція дихальної 

та серцевої систем, 

засвоєння темпу. 
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змінному темпі в різних напрямках, 

зі швидкістю; 

естафети та спортивні ігри; різні 

види легкоатлетичних стрибків (у 

довжину та висоту, з місця та з 

розбігу, багатоскоки); стрибки зі 

скакалкою, стрибки в «глибину» з 

наступним вистрибуванням угору ; 

загально-підготовчі вправи для 

розвитку гнучкості (згинання, 

розгинання, нахили, повороти, 

тощо); 

вправи на розслаблення м’язів: 

активні вправи; пасивні вправи; 

допоміжні вправи з урахуванням 

рухомості в тих чи інших суглобах; 

вправи з максимальною рухомістю, 

згинання-розгинанням, відведенням, 

приведенням, обертанням; 

(наслідуючи учителя/учительки); 

витривалості: 

вправи для загальної витривалості; 

рівномірний біг початку підготовчої 

частини; вправи з простою технікою 

виконання та активним 

функціонуванням більшості 

скелетних м’язів; колове тренування 

з безперервним методом виконання 

вправ помірної інтенсивності; 

учителя/учительки); 

виконує рухові дії в 

рухливих/ спортивних 

іграх та естафетах, 

змагальній діяльності. (за 

допомогою 

учителя/учительки); 

регулює свій 

психоемоційний стан у 

процесі рухової діяльності 

(під контролем 

учителя/учительки); 

усвідомлює важливість 

здорового способу життя і 

активно займається 

руховою активністю, 

виконує фізичні вправи на 

уроці та у поза навчальний 

час (при підказці чи 

нагадування 

учителя/учительки); 

дотримується правил 

безпечної поведінки під час 

фізкультурно- оздоровчої 

діяльності (за нагадуванням 

учителя/учительки) 

Швидкість реакції, 

спритність, 

орієнтування в 

просторі, частота і 

точність рухів у часі, 

стійкість 

вестибулярного 

апарату. 

 

Корекція рухової 

пам’яті, уваги, 

узгодженість рухів 

 

 

Розвиток дрібної 

моторики кисті рук. 

Координація рухів 

кисті, концентрація 

уваги, 

диференціювання 

зусиль у часі і 

просторі. 

Диференціація 

тактильних відчуттів, 

зіставлення зусилля і 

простору, здатність 

зору розрізняти 

відстань, швидкісно- 

силові якості. 
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спеціальні дихальні вправи; 

використання у вправах 

безперервного методу (рівномірний, 

висхідний або низхідний варіант; 

спритності використовувати 

вправи, які містять елементи 

новизни; вправи з різних в.п., 

асиметричні рухи; дзеркальне 

виконання вправ; метання правою, 

лівою руками; вправи з різним 

м’язовим напруженням (напр. 

стрибки у довжину з місця); 

ускладнення вправ додатковими 

рухами; зміна швидкості й темпу 

руху; зміна способів виконання 

вправ; рухливі та спортивні ігри; біг 

з перешкодами; вправи на рівновагу 

в русі та у статичному положенні, 

під час бігу; стрибки; метання; 

загальнорозвиваючі вправи з 

предметами; гімнастичні та 

акробатичні вправи; човниковий біг 

3x9 м; стрибок угору; стрибок в 

довжину з місця; стійки в різних 

положеннях на одній нозі, вправи на 

динамічну рівновагу; вправи на 

точність влучання у горизонтальну 

та вертикальну ціль із заданої 

відстані тощо. Рухливі, народні, 
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спортивні ігри та естафети. 
 

Варіативний модуль «ГІМНАСТИКА» 

12 годин 

Види гімнастики. Базові 

вправи та комплекси 

ранкової гімнастики. 

Руховий режим дня для 

учнів/учениць 5-го класу. 

Самоконтроль, повага до 

свого здоров’я, 

обговорення порушень. 

Важливість вправ на 

гнучкість перед заняттям, 

техніка безпеки на 

заняттях. 

Стройові вправи: 

ходьба з лівої ноги за 

командою 

учителя/учительки. 

Перешикування з колони 

по одному в колону по 

два. 

Повороти ліворуч, 

праворуч, кругом 

Поняття «інтервал». 

Ходьба в обхід з 

поворотами на кутах. 

Ходьба із зупинками за 

сигналом 

Практичне виконання 

рухів і вправ ранкової 

гімнастики та 

формування вміння 

та навички. 

Пошукові завдання 

передбачають 

самостійний пошук і 

підбір інформації 

(історичних фактів, 

результатів змагань) 

для використання 

класом на уроках з 

гімнастики. 

Гімнастика для 

здоров’я, 

самоконтроль, повага 

до свого тіла, 

обговорення заходів в 

режимі дня. 

Гімнастика в режимі 

дня. Безпека та 

дисципліна – 

запорука перемоги. 

Участь у змаганнях 

участь учнів/учениць 

Учень/учениця: 

знає види гімнастики (за 

нагадуванням чи підказкою 

учителя/учительки); знає та 

виконує фізкультурно- 

оздоровчі заходи в режимі дня 

учнів/учениць 5 класу та 

дотримується правил їх 

виконання (за нагадуванням 

учителя/учительки); виконує 

команди та інструкції 

учителя/учительки (при підказці 

учителя/учительки) називає 

усно, жестами різновиди 

гімнастичних вправ 

(за допомогою чи підказки 

учителя/учительки); 

здійснює ходьбу з лівої ноги за 

командою (наслідуючи чи за 

показом учителя/учительки); 

виконує перешикування із 

колони по одному в колону по 

два, три( чотири) способом 

послідовних поворотів ліворуч 

(за показом чи наслідуючи 

учителя/учительки); 

Розвиток просторово- часових 

уявлень. 

Розвиток координації рухів. 

Розвиток узгодженості, 

чіткості виконання рухових дій. 

Розвиток рухових якостей 

(гнучкості, спритності, сили). 

Розвиток навичок діалогічного 

мовлення. Виховання 

наполегливості, старанності. 

 
Корекція рухової пам’яті, уваги, 

узгодженість рухів. 

 

 

 

 

 

 

 
Координація рухів і ритм рухів, 

зміцнення стопи, орієнтування у 

просторі. 
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учителя/учительки. 

Загальнорозвивальні та 

корегуючі вправи без 

предметів: вправи на 

формування правильної 

постави: 

вправи з утриманням 

вантажу (100 – 150 г) на 

голові; повороти кругом; 

при сидінні; ходьба по 

гімнастичній лаві з 

різними положеннями 

рук; пересування по 

похилій площині; 

- дихальні вправи: 

повне поглиблене 

дихання з різними 

рухами рук. Дозоване 

дихання в ходьбі з 

рухами рук у різних 

напрямках. 

- вправи розслаблення 

м’язів: розслаблені 

потрясіння кінцівками з 

можливо повнішим 

розслабленням м’язів при 

спокійному пересуванні 

по залі. Розслаблення 

м’язів після виконання 

внутрішньо 

шкільних, міських та 

всеукраїнських 

змаганнях. 

Практичне виконання 

ритмопластичні 

вправи 

на різних етапах 

навчання, 

формування вміння і 

навички. 

Фронтальний: 

одночасне 

виконання 

однакових, спільних 

для всіх рухових дій 

під музичний 

супровід. 

здійснює лазіння по 

гімнастичній лаві (встановленій 

під кутом до 45°) з переходом 

на гімнастичну стінку (різними 

способами, вивченими в 

попередніх класах, напрям – 

вниз); пролізання крізь 

гімнастичні обручі, перелізання 

через 2-3 перешкоди різної 

висоти до 1м. (за допомогою 

учителя/учительки); 

виконує повзання по-

пластунськи з підлізанням під 

перешкоди (h=40 см) (за 

допомогою чи наслідуючи 

учителя/учительки); 

вміє узгоджувати дихання з 

виконанням вправ (за підказкою 

чи допомогою 

учителя/учительки);  

виконує динамічні дихальні 

вправи (наслідуючи чи за 

показом учителя/учительки); 

вміє узгоджувати свої дії з діями 

інших учнів/учениць(за 

допомогою чи підказкою 

учителя/учительки); 

дотримується правил безпеки 

під час занять гімнастичними 

 

 

 
Координація рухів, м’язової сили 

рук і плечового поясу. Розвиток 

організаційного компоненту 

мислення (усвідомлення завдання, 

організація виконання завдання 

тощо). 

Подолання страху висоти, 

координація і узгодженість рухів 

рук і ніг, профілактика 

плоскостопості, уяви. 

Розвиток стійкості довільної уваги. 

Корекція психоемоційної напруги. 

Закріплення навичок правильного 

дихання. Розвиток усвідомленого 

розуміння змісту зверненого 

мовлення. 

 
Подолання почуття страху. 

Розвиток слухо-зоро- вібраційного 

сприймання. Розвиток пізнавальних 

інтересів. Розвиток здатності до 

здійснення аналізу виконання своїх 

рухів і рухів інших учнів/учениць. 

Естетичний розвиток. Розвиток 

здатності до самовираження. 
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силових вправ; 

- лазіння: 

лазіння по гімнастичній 

лаві (встановленій під 

кутом до 45°) з 

переходом на 

гімнастичну стінку 

різними способами. 

Повзання по мату 

різними способами. 

Підлізання під кілька 

перешкод висотою 40 см. 

Пролізання крізь 

гімнастичні обручі. 

Перелізання через 2-3 

перешкоди різної висоти 

до 1м. 

- основні положення і 

рухи рук, голови, кінцівок 

тулуба: збереження 

заданого положення 

голови при виконанні 

нахилів, поворотів та 

обертань тулуба. З в. п. 

— стоячи ноги нарізно, 

руки на пояс — повороти 

тулуба вправо, вліво з 

одночасними нахилами. З 

в. п. — ноги нарізно, 

вправами; називає усно, 

жестово 

різновиди гімнастичних 

вправ (за допомогою чи 

підказки учителя/учительки); 

Визначає, як гімнастика впливає 

на зміцнення здоров’я (при 

підказці чи за нагадуванням 

учителя/учительки); 

дотримується послідовності 

виконання вправ (при підказці 

чи за нагадуванням 

учителя/учительки); виконує 

випади вперед і в сторони, 

назад з нахилом вперед. 

Напівприсідання з різними 

положеннями рук (вперед, на 

пояс за голову). Колові рухи 

тулубом, руки за головою, вгорі. 

Піднімання зігнутих і 

випростаних ніг у положенні, 

лежачи на 

спині. Стрибки у 

напівприсіді з просуванням 

вперед. Згинання і розгинання 

рук, в упорі стоячи, руки на 

висоті плечей, грудей. 

Виконання комбінацій з 

вивчених вправ (наслідуючи чи 

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. 

Корекція рухової пам’яті, уваги, 

узгодженість рухів Розвиток 

зорового, кінестетичного та 

тактильно-вібрацйного контролю 

власних дій. 

Розвиток емоційної сфери. Розвиток 

відчуття ритму та темпу. 

Збагачення словника. Виховання 

гуманності, поваги до інших дітей, 

комунікативних навичок. 
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руки в сторони — нахили 

вперед з поворотами в 

бік. Нахили тулуба 

вперед у поєднанні з 

поворотами і рухами рук. 

Відведення ноги назад із 

підніманням рук вгору. 

Перехід з упору присівши 

в упор лежачи 

поштовхом двох ніг, 

повернутися до в. п. 

Випади: вперед і в 

сторони, назад з нахилом 

вперед. 

Напівприсідання з 

різними 

положеннями рук 

(вперед, на пояс, за 

голову). Колові рухи 

тулубом, руки за 

головою, вгорі. 

Піднімання зігнутих і 

випростаних ніг у 

положенні, лежачи на 

спині. Стрибки у 

напівприсіді з 

просуванням вперед. 

Згинання і розгинання 

рук, в упорі стоячи, руки 

за показом учителя/учительки); 

виконує вправи загально- 

фізичної підготовки стройові 

вправи і прийоми; стрибки; 

лазіння, вправи з рівноваги, 

акробатичні вправи (за 

допомогою чи наслідуючи 

учителя/учительки); виконує 

елементи загальнорозвиваючих 

та спортивно-прикладних вправ 

з предметами та без них 

(наслідуючи чи за показом 

учителя/учительки); виконує 

елементи української 

хореографії; крок польки; біг 

гопака правою та лівою вперед 

(наслідуючи чи за показом 

учителя/учительки); змінює 

ритм і темп рухів відповідно 

музично- ритмічному 

супроводу (наслідуючи чи за 

показом учителя/учительки); 

емоційно реагує на танцювальні 

ситуації;  

вміє порівнювати та аналізувати 

рухи інших учнів/учениць (за 

допомогою учителя/учительки); 

сприймає використане 

наочне приладдя (кіно-, 
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на висоті плечей, грудей. 

Виконання комбінацій з 

вивчених вправ. 

Акробатичні вправи 

(елементи, зв’язки): 

перекид вперед і назад з 

положення упор 

присівши: стійка на 

лопатках; «Місток» із 

положення лежачи на 

спині (за підтримкою та 

контролем 

учителя/учительки). 

Прості та змішані виси 

та упори: 

вис на рейці на руках 

протягом 10 сек. 

Піднімання зігнутих ніг у 

висі на гімнастичній 

стінці. 

Вис на канаті із 

захопленням його ногами 

навхрест. 

ритмопластичні вправи: 

ходьба із збереженням 

правильної постави під 

музику; танцювальний 

крок підскоком 

приставний крок вперед, 

відеозапис, фотографії, плакати, 

таблички тощо) (за допомогою 

учителя/учительки). 
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убік крок галопом. 

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 п’єс з 

яскраво вираженим 

ритмічним малюнком 

і темпом). 
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Варіативний модуль «ЛЕГКА АТЛЕТИКА» 

12 годин 

Види легкої атлетики. 

Техніка безпеки на 

уроках з легкої атлетики. 

Ходьба 

Поєднання різновидів 

ходьби (на носочках, на 

п’ятах, у напівприсіді, 

спиною вперед) за 

вказівкою 

учителя/учительки. 

Ходьба з високим 

підніманням стегна. 

Ходьба з зупинками для 

виконання завдань 

(присісти, повернутись, 

виконати вправу). Ходьба 

приставним кроком лівим 

та правим боком. Ходьба 

з різними положеннями 

рук, з предметами в 

правій, лівій руці. 

Біг 

Повільний біг у 

рівномірному темпі до 3 

хв. Біг на швидкість 40 м 

з високого та низького 

старту. Біг із подоланням 

Фронтальний: 

обговорення та 

дискусії (орієнтовні 

теми з історії легкої 

атлетики). 

Легка атлетика – 

королева спорту, а біг 

це життя! 

Диференціація  та 

індивідуалізація 

учнів/учениць для 

розвитку основних 

рухових якостей. 

Безпека та дисципліна 

– запорука надійного 

успіху. 

Груповий: участь у 

конкурсах та 

змаганнях. участь 

учнів/учениць у 

конкурсах, змаганнях 

під час уроків, 

внутрішньо шкільних 

змагань і фестивалів, 

флешмобів, а також 

участь у міських та 

всеукраїнських 

Учень/учениця: називає види 

легкої атлетики; правила 

безпеки; (за підказкою чи 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

свідомо ставиться до власного 

здоров’я та здоров’я інших (за 

підказкою чи нагадуванням 

учителя/учительки); 

дотримується правил безпеки 

під час занять легкою 

атлетикою (за підказкою чи 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

 
виконує спеціальні бігові 

вправи, стрибкові вправи, 

спеціальні вправи для метань 

(за показом чи наслідуючи 

учителя/учительки); старт, 

стартовий розбіг, біг 30 м, 40 м, 

рівномірний біг до 200 м (без 

урахування часу) (під 

контролем учителя/учительки); 

стрибки в довжину з місця, 

багатоскоки, стрибки в довжину 

з розбігу способом «зігнувши 

Розвиток координації рухів. 

Розвиток узгодженості рухових дій. 

Розвиток здатності до одночасних 

рухів. 

Розвиток зорового, кінестетичного 

та тактильно-вібрацйного контролю 

власних дій. Розвиток рухових 

якостей (витривалості, спритності). 

Збагачення словника. 

Виховання гуманності, поваги до 

інших дітей, комунікативних 

навичок. 

Розвиток швидкісних якостей, 

стимуляція дихальної та серцево- 

судинної системи 

 
Координація рухів і ритм рухів, 

зміцнення стопи, орієнтування у 

просторі. Узгодженість рухів, 

розвиток сили розгиначів ніг. 

Удосконалення різноспрямованості 

руху ніг, вестибулярного апарату. 

Розвиток дрібної моторики кисті 

рук. 

Координація рухів кисті, 

концентрація уваги, 

диференціювання зусиль у часі і 
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малих переваг у 

середньому темпі. 

Чергування біг з ходьбою 

на відрізку 30м ( 15м – 

біг, 15м –ходьба) 

Естафетний біг 3х9м 

Стрибки 

Стрибки через скакалку 

на місці у різному темпі. 

Стрибки через скакалку, 

просуваючись вперед 

довільно. Стрибки на 

нейроскакалці. Стрибки 

довільним способом (на 

двох ногах) через 

перешкоди (відстань до 

1м). Стрибки за крок з 

приземленням на обидві 

ноги. 

Стрибки у довжину з 

розбігу способом 

«зігнувши ноги». 

Стрибки у висоту з 

прямого розбігу способом 

«переступання». 

Метання 

Метання тенісного м’яча 

у підлогу на висоту 

відскоку. Метання 

подіях. 

Практичне виконання 

рухів і вправ на 

різних етапах 

навчання; 

формування вмінь та 

навичок. 

Пошукові (творчі) 

завдання 

передбачають 

самостійний пошук і 

підбір інформації 

(історичних фактів, 

цікавих прикладів 

про вплив легкої 

атлетики на організм 

людини). 

Ігри, розваги та 

квести з елементами 

легкої атлетики: 

індивідуально, в парах 

та командою. 

Інтегровані завдання 

поєднання рухів та 

навичок на різних 

етапах навчання 

легкої атлетики 

ноги», стрибки у висоту з 

розбігу способом 

«переступання» (за показом та 

контролем учителя/учительки); 

виконує метання тенісного 

м’яча у підлогу на висоту 

відскоку; метання малого м’яча 

на дальність з місця, з трьох 

кроків (коридор 15 м); метання 

м’яча у вертикальну та 

горизонтальну ціль (за показом 

чи наслідуючи 

учителя/учительки). 

просторі. 

Диференціація тактильних відчуттів, 

зіставлення зусилля і простору, 

здатність зору розрізняти відстань, 

швидкісно-силові якості. 
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малого м’яча на 

дальність з місця 

(коридор 15 м). Метання 

м’яча у вертикальну та 

горизонтальну ціль. 

Варіативний модуль «БАСКЕТБОЛ» 

12 годин 

Знайомство з 

баскетболом. Правила 

гри в баскетбол. 

Правила поведінки 

учнів/учениць під час 

виконання вправ та 

естафет з м’ячем. 

Санітарно- гігієнічні 

вимоги для заняття 

баскетболом. 

Техніко-тактична 

підготовка: основна 

стійка баскетболіста, 

тримання м’яча, 

підкидання м’яча вгору 

та ловіння обома руками, 

передача м’яча в парах 

двома руками від грудей, 

ловіння м’яча обома 

руками, ведення м’яча на 

місці, кидок м’яча обома 

руками в кошик. 

Пошукові завдання: 

(пошукові завдання 

передбачають 

самостійний, 

індивідуальний або 

груповий пошук і 

підбір інформації) 

історичні факти з 

розвитку баскетболу, 

цікаві приклади, 

результати змагань на 

етапах розвитку гри; 

основні правила гри; 

опис техніки ігрових 

прийомів і основ 

тактики гри. 

Обговорення та 

дискусії: (орієнтовні 

теми) 

«Заняття баскетболом 

– важливий фактор 

зміцнення здоров’я 

Учень/учениця: 

знає: основні правила гри. (за 

підказкою чи нагадуванням 

учителя/учительки); 

дотримується: правил 

безпечної поведінки під час 

виконання елементів гри в 

баскетбол (за підказкою чи 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

знає основну стійку 

баскетболіста (за нагадуванням 

учителя/учительки); 

вміє підкидати м’яч вгору та 

ловити обома руками 

(наслідуючи 

учителя/учительки); виконує 

передачу м’яча в парах двома 

руками від грудей, ловіння 

м’яча обома руками, ведення 

м’яча на місці, кидок м’яча 

обома руками в кошик (за 

Розвиток слухо-зоро- вібраційного 

сприймання. Розвиток пізнавальних 

інтересів. Розвиток здатності до 

здійснення аналізу виконання своїх 

рухів і рухів інших учнів/учениць. 

 

 
Розвиток дрібної моторики кисті 

рук. 

Координація рухів кисті, 

концентрація уваги, 

диференціювання зусиль у часі і 

просторі. 

Диференціація тактильних 

відчуттів, зіставлення зусилля і 

простору, здатність зору розрізняти 

відстань, швидкісно – силові якості 

Формування позитивного 

психоемоційного стану. 

Корекція зовнішнього прояву 

емоцій. 

Формування навички правильної 
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Рухливі ігри: «М’яч у 

кошик», 

«М’яч ведучому», «М’яч 

середньому». 

школяра», «Основні 

правила гри», 

«Гігієна тіла при 

заняттях фізичною 

культурою», «Безпека 

та дисципліна – 

запорука спортивних 

досягнень». 

«Якісна фізична 

підготовка - основа 

зміцнення і 

збереження здоров’я 

юних баскетболістів». 

Пошукові завдання: 

складання вправ для 

розвитку спеціальних 

фізичних якостей 

баскетболістів. 

Практичне виконання 

з розподілом на групи 

і команди: 

проведення 

фрагментів 

підготовчої частини 

уроку, участь у 

змаганнях з 

інтегрованими 

завданнями у 

різноманітних 

показом та контролем 

учителя/учительки); приймає 

участь у рухливих іграх та 

естафетах з веденням та 

передачами м’яча. (за 

нагадуванням та контролем 

учителя/учительки) 

постави. Розвиток координації рухів. 

Розвиток узгодженості рухових дій. 

Розвиток здатності до одночасних 

рухів. 

Розвиток зорового, кінестетичного 

та тактильно-вібрацйного контролю 

власних дій. Розвиток рухових 

якостей (витривалості, спритності). 

Збагачення словника. 
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пересуваннях і 

технічних прийомів 

під час уроків. 

Пошукові завдання: 

пошук відео 

матеріалів 

різноманітних 

техніко- тактичних 

прийомів у виконанні 

видатних 

баскетболістів 

Практичне 

виконання: рухливі та 

підвідні ігри; 

індивідуальні, 

групові та командні 

техніко-тактичні 

завдання з 

пересуваннями, 

передачами, 

веденням, кидками 

м’яча. 

Варіативний модуль «ФУТБОЛ» 

12 годин 

Пропонований зміст 

навчального предмета 

Види навчальної 

діяльності 

учнів/учениць 

Очікувані результати 

навчання 

Спрямованість корекційно-

розвиткової 

роботи 

Теоретичні відомості. 

Основні правила гри у 

Фронтальний: 

обговорення та 
Учень/учениця: 

знає: загальні відомості про гру 

Розвиток слухо-зоро- вібраційного 

сприймання. Розвиток пізнавальних 
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футбол. Санітарно- 

гігієнічні вимоги до 

занять футболом: режим 

дня, догляд за ногами, 

гігієна одягу, взуття, 

загартування організму. 

Елементи гри у футбол: 

удари по м’ячу 

внутрішньою стороною 

ступні на місці і по м’ячу, 

який котиться; передача 

м’яча внутрішньою 

стороною ступні; зупинка 

підошвою і внутрішньою 

стороною ступні на місці, 

ведення м’яча підошвою, 

серединою і зовнішньою 

частинами підйому, 

поступово підштовхуючи 

м’яч. 

Правила безпеки на 

ігровому майданчику. 

Санітарно-гігієнічні 

вимоги до спортивного 

інвентарю. Правила 

здорового способу життя. 

дискусії (орієнтовні 

теми з історії 

футболу). 

Індивідуальна 

творчість та 

командна взаємодія – 

шлях до креативного 

успіху у футболі. 

Диференціація 

учнів/учениць для 

розвитку основних 

рухових якостей 

засобами футболу. 

Безпека та 

дисципліна – 

запорука надійного 

успіху. 

Груповий:  

 участь у конкурсах 

та змаганнях. 

Участь учнів/учениць 

у конкурсах, 

змаганнях під час 

уроків. 

Практичне виконання 

рухів і вправ на 

різних етапах 

навчання; 

формування вмінь та 

і правила поведінки 

учнів/учениць на майданчику 

(за підказкою чи нагадуванням 

учителя/учительки); знає 

розміщення гравців на ігровому 

полі, найпростіші правила гри у 

футбол (за підказкою чи 

нагадуванням 

учителя/учительки); виконує 

елементи футболу (за показом 

учителя/учительки); вміє вести 

м’яч підошвою, зовнішньою і 

внутрішньою частинами 

підйому; бити по м’ячу різними 

сторонами ступні; зупинити та 

передавати м’яч на місці (за 

показом та наслідуванням 

учителя/учительки; 

бере участь у рухливих іграх та 

естафетах з інтегрованими 

завданнями з пересуваннями, 

веденням та передачами м’яча 

(під контролем 

учителя/учительки); 

дотримується правил 

безпечної поведінки під час 

занять з елементами футболу (за 

підказкою чи нагадуванням 

учителя/учительки). 

інтересів. 

Розвиток здатності до здійснення 

аналізу виконання своїх рухів і 

рухів інших учнів/учениць. 

Координація рухів і ритм рухів, 

зміцнення стопи, орієнтування у 

просторі. 

Узгодженість рухів, розвиток сили 

розгиначів ніг. 

Формування позитивного 

психоемоційного стану. Корекція 

зовнішнього прояву емоцій. 

Формування навички правильної 

постави. Розвиток координації рухів. 

Розвиток узгодженості рухових дій. 

Розвиток зорового, кінестетичного 

та тактильно-вібрацйного контролю 

власних дій. Розвиток рухових 

якостей (витривалості, спритності). 

Збагачення словника. 
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навичок. 

Пошукові (творчі) 

завдання, які 

передбачають 

самостійний пошук і 

підбір інформації 

(історичних фактів, 

цікавих прикладів 

про вплив футболу на 

організм людини). 

Ігри, розваги та 

квести з елементами 

футболу 

індивідуально, в 

парах та командою. 

Інтегровані завдання 

поєднання рухів та 

навичок на різних 

етапах навчання з 

футболу 

Варіативний модуль «БАДМІНТОН» 

12 годин 

Загальна характеристика 

гри та її основні правила. 

Ігрова стійка 

бадмінтоніста. 

Хват ракетки та 

триманням волану. 

Спеціальні та підготовчі 

Обговорення та 

дискусії (орієнтовні 

теми з історії 

бадмінтону). 

Індивідуальна та 

командна взаємодія – 

шлях до креативного 

Знає основні стійки та 

положення бадмінтоніста. 

(за показом чи наслідуванням 

учителя/учительки); 

знає спеціальні вправи з 

воланом, основні удари 

відкритою та закритою 

Розвиток слухо-зоро-вібраційного 

сприймання. 

Розвиток пізнавальних інтересів. 

Розвиток здатності до здійснення 

аналізу виконання своїх рухів і рухів 

інших учнів/учениць. 

Формування позитивного 
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вправи з воланом . 

Створення уявлення про 

точку удару, 

положення ракетки та 

гравця у момент контакту 

ракетки з воланом. 

Вихідні та ударні 

положення гравця. Удари 

з власного підкидання  з 

відносно фіксованою 

постановкою ніг. 

Рухливі ігри та естафети; 

пересування різними 

способами та кроками; 

кидки та ловіння 

тенісного м’яча з різних 

положень; стрибкові 

вправи, стрибки на 

скакалці; вправи із 

перенесенням воланів; 

вправи для розвитку 

гнучкості верхнього 

плечового поясу; вправи 

для розвитку сили; 

вправи для пресу; вправи 

для розвитку рухливості 

та сили кисті; вправи на 

гнучкість; вправи для 

розвитку спритності. 

успіху! 

Диференціація 

учнів/учениць для 

розвитку основних 

рухових якостей. 

Безпека та 

дисципліна – 

запорука надійного 

успіху в навчанні. 

Груповий: участь у 

Конкурсах та 

змаганнях. 

участь учнів/учениць 

у конкурсах, 

змаганнях під час 

уроків, внутрішньо 

шкільних змаганнях і 

фестивалях, 

флешмобах, а також 

участь у міських та 

всеукраїнських 

подіях. 

Практичне виконання 

рухів і вправ на 

різних етапах 

навчання; 

формування вмінь та 

навичок. 

Пошукові (творчі) 

стороною ракетки, загальні 

положення гри (за підказкою 

учителя/учительки); 

має уявлення про точку удару. 

(за нагадуванням чи підказкою 

учителя/учительки); 

володіє правильним хватом 

ракетки та триманням волану; 

використовує базові положення 

та основні стійки бадмінтоніста, 

вправи із підбирання волану 

ракеткою (жонглювання) (за 

підказкою учителя/учительки); 

виконує  пересування різними 

способами  та кроками;  

підкидання та ловіння волана з 

різних вихідних положень; 

стрибкові вправи, стрибки на 

скакалці;  

вправи із перенесенням воланів; 

вправи для розвитку гнучкості 

верхнього плечового поясу; 

вправи для розвитку сили; 

вправи для  пресу; вправи для 

розвитку рухливості та сили 

кисті;  вправи на гнучкість; 

вправи для розвитку спритності; 

спеціальні вправи з воланом 

(підкидання   та ловіння волана 

психоемоційного стану. 

Корекція зовнішнього прояву 

емоцій. 

Формування навички правильної 

постави. 

Розвиток координації рухів. 

Розвиток здатності до одночасних 

рухів. 

Розвиток зорового, кінестетичного 

та тактильно-вібрацйного контролю 

власних дій. Розвиток рухових 

якостей (витривалості, спритності). 

Збагачення словника. 

Координація і ритм рухів, зміцнення 

стопи, орієнтування в просторі. 

 
Узгодженість рухів, розвиток сили 

розгиначів ніг. 

 

 
Розвиток дрібної моторики кисті 

рук. 

Координація рухів кисті, 

концентрація уваги, 

диференціювання зусиль у часі і 

просторі. 

Диференціація тактильних відчуттів, 

зіставлення зусилля і простору, 

здатність зору розрізняти 
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Серія ударів справа та 

зліва з підкиданням 

волана партнером на 

відстані. Серія ударів 

справа та зліва у 

визначеній та довільній 

послідовності. Подачі з 

фіксацією ударного 

положення. Удар над 

головою. 

Режим дня та особиста 

гігієна учнів/учениць. 

Правила безпечної 

поведінки під час занять 

бадмінтоном. 

завдання, які 

передбачають 

самостійний пошук і 

підбір інформації  

(історичних фактів, 

цікавих прикладів 

про позитивний 

вплив гри в 

бадмінтон на 

організм людини). 

Ігри, розваги та 

квести з елементами 

бадмінтону: 

індивідуально, в парах 

та командою. 

Інтегровані завдання 

поєднання рухів та 

навичок на різних 

етапах навчання з 

бадмінтону. 

рухом, що нагадує виконання 

удару); жонглювання 

(наслідуючи 

учителя/учительки); взаємодіє  з  

однолітками для досягнення 

спільних цілей  під   час рухової 

діяльності (під контролем 

учителя/учительки); 

бере участь у рухливих іграх 

та естафетах (під контролем 

учителя/учительки); 

дотримується режиму дня та 

особистої гігієни учнів/учениць; 

правил безпечної поведінки під 

час занять бадмінтоном (за 

нагадуванням вчителя) 

відстань, швидкісно – силові якості. 

Варіативний модуль «РУХЛИВІ ІГРИ» 

12 годин 

Правила організації і 

проведення рухливих ігор 

та їх вплив на організм 

дитини. 

Правила поведінки під 

час рухливих ігор, 

правила здорового 

Фронтальний: 

обговорення та 

дискусії (орієнтовні 

теми з історії 

розвитку рухливих 

ігор). 

Індивідуальний: 

Учень/учениця: 

має поняття про правила та 

зміст розучених ігор (за 

підказкою чи допомогою 

учителя/учительки); має 

уявлення про культуру 

спілкування (за підказкою 

Розвиток слухо-зоро- вібраційного 

сприймання. 

Розвиток пізнавальних інтересів. 

Розвиток здатності до здійснення 

аналізу виконання своїх рухів і 

рухів інших учнів/учениць. 

Розвиток аналітико- синтетичного 
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способу життя. 

Організація та 

проведення сюжетно- 

рольових ігор. 

Ігри для координації 

рухів. Українські народні, 

місцеві ігри та забави з 

мелодіями і примовками: 

«Панас», 

«Вудочка», «Повінь», 

«Злови комара». 

Ігри з елементами 

загальнорозвиваючих 

вправ, бігу, стрибків: 

«Хто швидше добіжить 

до прапорця», «У 

ведмедя у бору», «Вовк у 

рові», «Із купи на 

купину», «День і ніч» 

З елементами метання: 

«Кого назвали, той і 

ловить», «Качки і 

мисливці», «Не давай 

м’яча ведучому», «М’яч 

середньому», «Попади в 

ціль». 

 
Елементи рухливих та 

народних 

Диференціація та 

індивідуалізація 

учнів/учениць в 

процесі розвитку 

основних рухових 

якостей засобами 

рухливих ігор. 

Безпека та 

дисципліна на уроці – 

запорука надійного 

успіху у зміцненні 

здоров’я 

учнів/учениць. 

Груповий: участь у 

конкурсах та 

змаганнях. Участь 

учнів/учениць у 

конкурсах, змаганнях 

під час уроків, 

внутрішньо шкільних 

змаганнях, 

фестивалях, 

флешмобах, а також 

участь у міських та 

всеукраїнських 

подіях 

фізкультурного 

спрямування. 

Практичне 

учителя/учительки);  

виконує правила поведінки при 

проведенні рухливих ігор (за 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

дотримується  техніки безпеки 

при проведенні ігор (при 

підказці чи під контролем 

учителя/учительки); відповідає 

усно, жестами на поставлені 

запитання в межах знайомого 

мовленнєвого матеріалу (при 

підказці учителя/учительки); 

виконує ходьбу, біг, стрибки, 

лазіння та повзання в ігрових 

ситуаціях (за показом 

учителя/учительки); 

емоційно реагує на ігрові 

ситуації; 

адекватно спілкується з іншими 

дітьми під час проведення гри 

(за підказкою чи під контролем 

учителя/учительки); 

здійснює взаємодію з іншими 

дітьми під час проведення гри 

(за допомогою чи під контролем 

учителя/учительки); виконує 

правила поведінки при 

проведенні ігор (за 

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 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. 



 

 

 

434 

ігор в естафетах. виконання рухів і 

вправ на різних 

етапах навчання; 

формування вмінь та 

навичок. 

Пошукові (творчі) 

завдання: 

самостійний пошук і 

підбір інформації 

(історичних фактів, 

цікавих прикладів 

про вплив рухливих 

ігор на організм 

людини). 

Ігри, розваги та 

квести з елементами 

рухливих ігор: 

індивідуально, в парах 

та командою. 

Інтегровані завдання 

поєднання рухів та 

навичок на різних 

етапах освітнього 

процесу з рухливих 

ігор. 

нагадуванням 

учителя/учительки); 

використовує засвоєний 

словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, 

застосовуючи доступну форму 

(усне, жестове) мовлення (за 

допомогою учителя/учительки). 

Варіативний модуль «НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС» 

12 годин 

Теоретична підготовка: 

загальне уявлення про 

Фронтальний: 

обговорення та 
Учень/учениця: 

володіє знаннями про основний 

Розвиток рухових якостей 

(витривалості, гнучкості, спритності, 
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теніс; ознайомлення з 

його історією, 

обладнанням та 

інвентарем, правилами 

техніки безпеки під час 

занять. 

Фізична підготовка: 

загальнорозвивальні 

вправи, вправи для 

розвитку фізичних 

якостей, пальців рук, 

спеціальних якостей 

тенісиста (швидкості 

реакції, гнучкості, 

координації та ін.), 

імітаційні вправи, фізичні 

вправи для розвитку 

прикладних фізичних 

якостей. 

Підготовчі та імітаційні 

вправи; швидкісно-силові 

вправи для м’язів рук; 

вправи для тренування 

променево- зап’ястних 

суглобів. 

Стрибки через скакалку; 

стрибки на обох ногах, 

назад, вправо, вліво; 

багатоскоки; біг зі 

дискусії (орієнтовні 

теми з історії 

настільного тенісу). 

Індивідуальна та 

командна взаємодія – 

шлях до креативного 

успіху! 

Диференціація 

учнів/учениць для 

розвитку основних 

рухових якостей. 

Безпека та 

дисципліна – 

запорука надійного 

успіху. 

Груповий: участь у 

конкурсах та 

змаганнях. участь 

учнів/учениць у 

конкурсах, змаганнях 

під час уроків, 

внутрішньо шкільних 

змаганнях і 

фестивалях, 

флешмобах. 

Практичне виконання 

рухів і вправ на 

різних етапах 

навчання; 

інвентар для гри в настільний 

теніс; основною стійкою; 

способами тримання ракетки (за 

нагадуванням та наслідуванням 

учителя/учительки); 

дотримується техніки безпеки 

під час занять (за нагадуванням 

учителя/учительки);  

виконує ходьбу боком і спиною 

вперед, на зігнутих і 

напівзігнутих ногах («гусячий 

крок») (за наслідуванням 

учителя/учительки); виконує біг  

з високим підняттям стегна, із 

нахльостуванням гомілки, з 

оббіганням на дистанції 

предметів,  зі зміною напрямку 

руху за свистком (за показом 

чи наслідуванням 

учителя/учительки);  

виконує присідання пружинисті 

з подальшими максимально 

швидкими випрямленнями (за 

показом чи наслідуванням 

учителя/учительки);  

виконує: стрибки з місця вгору 

на носках із прямими ногами; 

через гімнастичну лаву з 

опорою на руки, зі скакалкою 

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. 

Розвиток дрібної моторики кисті, 

узгодженість рук і ніг 

Формування позитивного 

психоемоційного стану. 

Корекція зовнішнього 

прояву емоцій. Формування 

навички правильної постави. 

Розвиток координації рухів. 

Розвиток здатності до одночасних 

рухів. 

Розвиток зорового, кінестетичного 

та тактильно-вібрацйного контролю 

власних дій. Збагачення словника. 

 

 
Розвиток сили розгиначів ніг 

Розвиток кінетичних і 
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зміною напряму та 

темпу; чергування бігу з 

стрибками. Спеціальні 

вправи: основна стійка; 

способи утримання 

ракетки; удари м’яча об 

підлогу однією рукою і 

ловіння його на ракетку, 

біг на місці з одночасним 

підкиданням тенісного 

м’яча та ловінням обома 

руками, відбивання м’яча 

по черзі правою і лівою 

руками від підлоги 

Узгодження дихання з 

фазами руху. Ігри: 

«Ходьба (біг) з м’ячем», 

«М’ячем об стінку», 

«Попади в ціль», «Хто 

сильніший?», «Двома 

руками», 

«Донести м’ячика» 

тощо). Жонглювання 

м’ячем для настільного 

тенісу відкритою та 

закритою сторонами 

ракетки на місці та біля 

стіни. 

Правила безпеки під час 

формування вмінь та 

навичок. 

Пошукові (творчі) 

завдання, 

Які передбачають 

самостійний пошук і 

підбір інформації 

(історичних фактів, 

цікавих прикладів 

про вплив 

настільного тенісу на 

організм людини). 

Ігри, розваги та 

квести з елементами 

настільного тенісу: 

індивідуально, в 

парах та командою. 

на двох ногах, багатоскоки, 

обертальні рухи кистю 

(повільні та максимально 

швидкі), з ракеткою; для 

пальців рук (за показом чи 

наслідуванням 

учителя/учительки);  

володіє: удари м’яча об підлогу 

однією рукою і ловіння його на 

ракетку, відбивання м’яча по 

черзі правою і лівою руками від 

підлоги, жонглювання м’ячем 

(за показом чи наслідуванням 

учителя/учительки). 

кінестетичних відчуттів. 

Координація і ритм рухів, зміцнення 

стопи, орієнтування в просторі 
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занять настільним 

тенісом 

Варіативний модуль  « ВОЛЕЙБОЛ» 12 годин 

Загальна характеристика 

гри волейбол (розмітка 

ігрового майданчика, 

розміщення гравців, 

основні правила гри). 

Правила безпеки на 

ігровому майданчику. 

Санітарно-гігієнічні 

вимоги до інвентарю. 

Особиста гігієна учня. 

Правила безпечної 

поведінки під час 

виконання фізичних 

вправ. 

Правила гри у волейбол. 

Загальні та спеціальні 

фізичні вправи 

волейболіста. 

Базові стійки та 

пересування. Стійка 

волейболіста. Розміщення 

та перехід гравців на 

ігровому майданчику. 

Пересування в стійці 

волейболіста приставними 

кроками, вибір вихідного 

Фронтальний: 

обговорення та 

дискусії (орієнтовні 

теми з історії 

волейболу). 

Індивідуальний: 

диференціація та 

індивідуалізація 

учнів/учениць в 

процесі розвитку 

основних рухових 

якостей засобами 

волейболу. Безпека та 

дисципліна на уроці – 

запорука надійного 

успіху у зміцненні 

здоров’я 

учнів/учениць. 

Груповий: участь у 

конкурсах та 

змаганнях. Участь 

учнів/учениць у 

конкурсах, змаганнях 

під час уроків, 

внутрішньо шкільних 

змагань. 

Учень/учениця: 

знає: загальні правила гри 

розміщення гравців та правила 

переходу на майданчику (за 

нагадуванням 

учителя/учительки); володіє та 

використовує 

пересування в стійці 

волейболіста (вправо, вліво, 

вперед, назад), обирає вихідне 

положення для передач та 

прийому м’яча; передачі м’яча 

двома руками в парах і в 

колонах через сітку. 

Прийом м’яча двома руками 

знизу від стіни, в парах, в 

колонах; накидання партнера (за 

наслідуванням 

учителя/учительки); 

уміє: виконувати стрибкові 

вправи; спеціальні та підвідні 

вправи волейболіста, вправи для 

розвитку гнучкості верхнього 

плечового поясу, сили верхніх та 

нижніх кінцівок, черевного 

преса, 

Розвиток слухо-зоро- вібраційного 

сприймання. Розвиток пізнавальних 

інтересів. Розвиток здатності до 

здійснення аналізу виконання своїх 

рухів і рухів інших учнів/учениць. 

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. Розвиток рухових 

якостей (витривалості, спритності). 

Збагачення словника. 

 
Координація рухів і ритм рухів, 

зміцнення стопи, орієнтування у 

просторі. Узгодженість рухів, 

розвиток сили розгиначів ніг. 

Розвиток дрібної моторики кистів 

рук. 

Координація рухів кисті, 
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положення для виконання 

передач та прийому м’яча. 

Передача м’яча двома 

руками в парах і в колонах 

через сітку Прийом м’яча 

двома руками знизу від 

стіни, в парах, в колонах; 

накидання партнера тощо. 

Стрибкові вправи, 

спеціальні вправи для 

розвитку гнучкості 

верхнього плечового 

поясу, сили 

верхніх та нижніх 

кінцівок,  

черевного преса, спини; 

вправи на розтягування; 

вправи для розвитку 

швидкості, спритності. 

Рухливі ігри та естафети 

Практичне виконання 

рухів і вправ на різних 

етапах навчання; 

формування вмінь та 

навичок. 

Пошукові (творчі) 

завдання: самостійний 

пошук і підбір 

інформації 

(історичних фактів, 

цікавих прикладів про 

вплив волейболу на 

організм людини). 

Ігри, розваги та квести 

з елементами 

волейболу: 

індивідуально, в парах 

та командою. 

Інтегровані завдання: 

поєднання рухів та 

навичок на різних 

етапах освітнього 

процесу з волейболу. 

спини; вправи на розтягування; 

розвитку швидкості та 

спритності (за показом чи 

наслідуванням 

учителя/учительки;) розуміє 

значення спеціальної фізичної 

підготовки волейболіста, роль 

підвідних та імітаційних вправ у 

навчанні гри у волейбол, 

причини вдалих та невдалих 

спроб виконання подач, передач 

та ударів (за нагадуванням 

учителя/учительки);  

взаємодіє  з однолітками для 

досягнення спільних 

колективних цілей під час гри та 

інших видів рухової діяльності  

(за контролем 

учителя/учительки); 

бере участь у рухливих іграх та 

естафетах (за нагадуванням 

учителя/учительки); 

дотримується правил здорового 

способу життя, безпечної 

поведінки під час рухової 

діяльності та занять волейболом, 

правил змагань, режиму дня та 

особистої гігієни (за 

нагадуванням 

концентрація уваги, 

диференціювання зусиль у часі і 

просторі. 

Диференціація тактильних відчуттів, 

зіставлення зусилля і простору, 

здатність зору розрізняти відстань, 

швидкісно – силові якості. 
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учителя/учительки); 

контролює самопочуття до, під 

час та після виконання фізичних 

вправ; контролює власний 

емоційний стан (за нагадуванням 

та контролем 

учителя/учительки); 

усвідомлює значення фізичних 

вправ для здоров’я; важливість 

командної співпраці для 

досягнення успіху (за 

нагадуванням 

учителя/учительки). 

Варіативний модуль «СТЕП-АЄРОБІКА» 

9 годин 

Пропонований зміст 

навчального предмета 

Види навчальної 

діяльності 

учнів/учениць 

Очікувані результати 

навчання 

Спрямованість 

корекційно-розвиткової роботи 

Історія виникнення та 

розвитку 

степ-аеробіки 

Види та фази степ-

аеробіки. 

Вироблення правильної 

постави. 

Визначення правил 

поведінки зі степ-

платформами 

Основні види ритмічної 

Практичне 

виконання рухів і 

вправ степ-аеробіки 

на різних етапах 

навчання, 

формування вміння і 

навички. 

Пошукові завдання 

пошукові завдання 

передбачають 

самостійний пошук і 

Учень/учениця: 

знає основні базові кроки степ-

аеробіки, основи техніки 

виконання вправ, вправи для 

розвитку сили, вправи на 

гнучкість, вправи на 

розслаблення (за нагадуванням 

учителя/учительки); 

використовує базові кроки степ-

аеробіки, виконує базові кроки 

одночасно з різноманітними 

Розвиток слухо-зоро-вібраційного 

сприймання. 

Розвиток пізнавальних інтересів.  

Розвиток здатності до здійснення 

аналізу виконання своїх рухів ірухів 

інших учнів/учениць. 

Естетичний розвиток. 

Розвиток здатності до 

самовираження. 

Розвиток емоційної сфери. 

Розвиток відчуття ритму та темпу. 
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ходьби: 

простий та приставний 

степ-кроки 

Основні види ритмічної 

ходьби: 

приставний та 

поперемінний 

крок на степ-платформу. 

Поєднання усіх видів 

ритмічної ходьби 

Об’єднання вивчених 

кроків у музично-

танцювальну 

композицію.  

Відновлення дихання. 

Термінологія сучасної 

степ-аеробіки. Музика в 

степ-аеробіці 

Основні кроки степ-

аеробіки 

Біг (jog) – невеликі бігові 

кроки на місці та з 

просуванням (в різних 

напрямках). 

Джампінг джек (Jumping 

Jack) – стрибок ноги 

нарізно-ноги разом. Степ-

тач (Step-Touch) – 

приставний крок. 

підбір ынформації 

(історичних фактів, 

цікавих прикладів, 

про вплив степ -

аеробіки на організм 

людини, музичного 

супроводу, опису 

техніки виконання 

елементів тощо) для 

використання 

командою чи класом 

на уроках аеробіки. 

Обговорення та 

дискусії (орієнтовні 

теми) 

Роль фізичної 

культури (занять 

степ-аеробікою) у 

зміцненні здоров’я. 

Командна взаємодія – 

шлях до успіху.  

Безпека та 

дисципліна – 

запорука успіху. 

Квест «Вгадай, 

назви, виконай» 

 

Проектна діяльність 

з розподілом на групи 

рухами руками, поєднує базові 

кроки у комбінації, виконує із 

переміщенням у різних 

напрямках (за показом чи 

наслідуючи учителя/учительки); 

уміє заходити на степ-

платформу під рахунок та 

ритмічну музику (наслідуючи 

учителя/учительки); виконує 

поперемінні та приставні кроки 

на степ (за показом чи 

наслідуючи учителя/учительки); 

взаємодіє з однолітками для 

досягнення спільних командних 

цілей під час рухової діяльності 

(за нагадуванням чи контролем 

учителя/учительки); 

дотримується правил безпеки 

під час рухової діяльності, 

правил змагань аеробіки, 

правил здорового способу 

життя (за нагадуванням чи 

контролем учителя/учительки); 

виконує базові кроки аеробіки, 

фізичні вправи для розвитку 

окремих фізичних якостей (за 

показом чи наслідуючи 

учителя/учительки); контролює 

самопочуття до, під час, після 

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 вібрацйного контролю власних 

дій. 

Розвиток рухових якостей 

(витривалості, спритності).  

Збагачення словника. 

Виховання гуманності, поваги до 

інших дітей, комунікативних 

навичок. 
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Пуш тач (Push Touch) – 

поштовх- торкання. 

Ві степ (V-stер) – 

різновид ходьби в стійку 

ноги нарізно- ноги разом. 

Напрямок кроків нагадує 

написання англійської 

літери «V». 

Базік степ (Ваsіс Stер) – 

базовий крок. 

Страдел (Straddle) – 

ходьба ноги нарізно - 

ноги разом. 

Опен степ (Open Step) – 

різновид ходьби в стійці 

ноги нарізно. 

Лег кьол (Leg Curl) – 

згинання гомілки назад. 

Ні ап (Knee up) – підйом 

коліна. Кік (Kick) – мax 

прямою ногою. 

Вправи для розвитку сили 

для м’язів шиї; 

для м’язів рук і плечового 

поясу; для м’язів тулуба; 

для м’язів ніг. 

Вправи на гнучкість 

для м’язів рук і плечового 

поясу; для м’язів тулуба; 

і команди 

Склади комбінацією з 

базових кроків степ - 

аеробіки 

Підбери музику. 

Підбери рухи у 

відповідності до 

музичного 

супроводу. 

Інтегровані завдання 

поєднання рухів та 

вправ аеробіки, 

специфічної рухової 

діяльності із 

окремими аспектами 

вивчення інших 

предметів. 

Участь у конкурсах 

та змаганнях участь 

учнів/учениць у 

конкурсах 

під час уроків, 

показових 

виступах, внутрішньо 

шкільних змаганнях. 

виконання фізичних вправ; 

контролює власний емоційний 

стан (за нагадуванням чи 

контролем учителя/учительки); 

усвідомлює значення фізичних 

вправ для здоров’я, важливість 

командної співпраці для 

досягнення успіху (за 

нагадуванням чи підказкою 

учителя/учительки) 
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для м’язів ніг. 

Вправи на розслаблення 

для м’язів рук і плечового 

поясу; для м’язів тулуба; 

для м’язів ніг. 

Складання простих 

комбінацій з базових 

кроків аеробіки та 

виконання під музичний 

супровід. 

 

 

13. Ритміка 

Навчальна програма «Ритміка» для 5 класу розроблена відповідно до Державного стандарту базової середньої 

освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року) та на основі модельної 

навчальної програми «Фізична культура» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Прибєга О.М., Василенко Н.А., Лапін А.В., Різченко А.В., 2022р.), 

рекомендованою МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 № 383). 

Фізична культура є складовою освітнього процесу здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями. Вона 

вирішує освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та лікувально-оздоровчі завдання. Фізичне виховання розглядається та 

реалізується комплексно, знаходиться у тісному зв'язку з розумовим, моральним, естетичним, трудовим навчанням і 

займає провідне місце у формуванні та розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти, що сприяє їх підготовці 

до самостійного життя, продуктивної праці, вихованню позитивних якостей особистості та соціалізації в цілому. 

Метою вивчення даного предмета полягає у всебічному розвитку особистості здобувачів освіти з інтелектуальними 

порушеннями в процесі залучення їх до фізичної культури, формування ключових компетентностей та базових знань 

(рухова активність, здоровий спосіб життя, безпека під час занять фізичними вправами, техніко-тактична підготовка, 

формування особистості засобами фізичного виховання). 

Відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти навчальна програма з фізичної культури (5-6 

класи) має наступні завдання: 
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- корекція порушень фізичного розвитку; 

- формування доступних рухових умінь та навичок; 

- розвиток сприйняття власного тіла, відчуття його положення в просторі, загальної координації рухів; 

- формування вміння діяти за інструкцією дорослого; 

- розвиток спритності, гнучкості, балансування, вміння утримувати рівновагу; 

- розвиток дрібної моторики, скоординованості рухів руки та моторики мовленнєвого апарату; 

- формування прагнення брати участь у спільних з іншими дітьми спортивних та рухливих іграх з правилами; 

- формування функцій елементарного самоконтролю та саморегуляції при виконанні фізичних вправ. залучення до 

самостійних занять фізичними вправами та занять улюбленим видом спорту у вільний час; 

Програма передбачає корекцію психофізичного розвитку, а саме: 

- збагачення чуттєвого досвіду; 

- формування та розвиток прагнення до позитивного емоційного настрою та мотивації; 

- формування та вдосконалення фізичної та психічної готовості до рухової активності; 

- формування навичок спілкування; 

- формування адекватної оцінки власних фізичних можливостей; 

- формування вміння володіння своїм тілом. 

Заплановані результати освоєння навчального предмета (особистісні та предметні) 
У структурі запланованих результатів чільне місце належить особистісним результатам, оскільки вони 

забезпечують оволодіння комплексом соціальних (життєвих) компетенцій, необхідні для досягнення основної мети 

сучасного освіти – введення здобувачів освіти з інтелектуальними порушеннями у соціум, оволодіння ними 

соціокультурним досвідом. 

Особистісні результати освоєння програми освіти включають індивідуально-особистісні якості та соціальні 

(життєві) компетенції здобувачів, соціально значущі ціннісні установки: 

- усвідомлення себе як особистість, як учень/учениця, як громадянин/громадянка; 

- виховання шанобливого ставлення до інших; 

- сформованість відповідних уявлень про власні можливості, про необхідне життєзабезпечення; 

- опанування навичками адаптації до сучасної дійсності; 

- опанування комунікативними навичками, що використовуються у житті; 

- опанування навичками комунікації та прийнятими нормами соціальної взаємодії; 
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- здатність до осмислення соціального оточення, свого місця в ньому, прийняття відповідних віку цінностей та 

соціальних ролей; 

- прийняття та освоєння соціальної ролі учня/учениці, прояв соціально значущих мотивів навчальної діяльності; 

- сформованість навичок співпраці з дорослими та однолітками у різних соціальних ситуаціях; 

- виховання естетичних норм та потреб, цінностей та почуттів, прояв доброзичливості, чуйності та 

взаємодопомоги, прояв співпереживання до почуттів інших людей; 

- сформованість усвідомлення та потреби до здорового способу життя; 

- прояв готовності до самостійного життя. 

Предметні результати засвоєння програми характеризують засвоєні здобувачами освіти знання та вміння, 

відповідні для фізичної культури. Предметні результати здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку не 

є основним критерієм при прийнятті рішення про переведення їх в наступний клас, але розглядаються як одна із 

складових при оцінці підсумкових досягнень. Предметні результати оцінюються за вміннями застосувати отримані 

знання у житті, рівнем пізнавальної активності; ставлення до застосування набутих вмінь та навичок і особистісним 

розвитком кожного учня за критеріями фізичної компетентності. Впроваджують поточне, тематичне та підсумкове 

оцінювання досягнень здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку. 

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального 

розвитку (легкого та помірного ступенів) потрібно дотримуватися індивідуального та диференційованого підходу, 

особистісного контролю та регулювання фізичного та психоемоційного навантаження, дотримання індивідуальних 

медичних протипоказань. Важливим є забезпечення медико-педагогічного контролю: як спостереження за виконанням 

рухових дій, так і спостереження та відповідне регулювання фізичного навантаження учнів/учениць відповідно до їх 

індивідуальних можливостей, що набуває особливого значення при роботі із здобувачами освіти, що входять до 

спеціальної медичної групи. 

Структура програми 

Програма з ритміки для кожної вікової групи систематизована і складається з п'яти розділів: 

- «Вправи на орієнтування в просторі»; 

- «Ритміко-гімнастичні вправи»;  

- «Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами»;  

- «Ігри під музику»;  

- «Танцювальні вправи, народні танці». 
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У кожному розділі в систематизованому вигляді викладені вправи та визначено їх обсяг, а також зазначені знання і 

вміння, якими повинні оволодіти учні, займаючись певним видом музично-ритмічної діяльності. 

На кожному уроці здійснюється робота з усіх п'яти розділів програми, викладеній у послідовності. Проте в 

залежності від завдань уроку, учитель може відводити на кожен розділ різну кількість часу, маючи на увазі, що 

розпочинати та закінчувати урок слід із використання вправ на зняття напруження, розслаблення, заспокоєння. 

1. Вправи на орієнтування в просторі  

Засоби розвивально-корекційного впливу: 

Ходьба - спрямована на розвиток основних рухів дитини, формування вміння правильно тримати корпус, 

дотримуватися ритму ходьби, вдосконалення узгоджених рухів рук і ніг, формування слухо-рухової та зорово-рухової 

координації. У процесі ходьби розвивається цілеспрямованість у діяльності дитини.  

Біг - сприяє вдосконаленню основних рухів, дозволяє оволодіти навичками узгодженого управління всіма діями 

корпусу, формує легкість і витонченість при швидкому переміщенні дитини. Спільний біг в групі дітей закріплює 

навички колективних дій, сприяє появі емоційного відгуку на них і розвитку передумов комунікативної діяльності. 

Стрибки - спрямовані на розвиток основних рухів дитини, тренування внутрішніх органів і систем дитячого 

організму. Стрибки слід вводити поступово і дуже обережно, оскільки вони створюють велике навантаження на 

незміцнілий організм дитини (фізіологами доведено, що для безпечного виконання стрибків дитиною необхідна 

наявність у  неї розвиненого черевного пресу і S-подібного вигину хребта). Дітей починають вчити стрибків зі 

сплигування з підтримкою дорослого. Стрибки готують тіло малюка до виконання завдань на рівновагу. Для 

вдосконалення навичок у стрибках дитина повинна проявити вольові якості – зосередитися  і зібратися з силами. Крім 

того, в процесі виконання стрибків у дітей починають закладатися основи саморегуляції та самоорганізації своєї 

діяльності. 

Кочення, кидання, ловіння - загальновідомо, що в онтогенезі рухів хапання розвивається раніше прямостояння. 

Розвиток руки стимулює формування інших рухових функцій організму, активізуючи всю психічну діяльність дитини. У 

процесі метання,  рух виконується як однією рукою, так і обома. При цьому стимулюється виділення провідної руки і 

формується узгодженість спільних дій обох рук. Все це має особливе значення для корекції відхилень у  психомоторній 

сфері дітей з розумовою відсталістю. 

Повзання, лазіння - спрямовані на розвиток і вдосконалення рухових навичок, зміцнення м'язів спини, черевного 

преса, хребта. Ці рухи, у свою чергу, впливають на формування координованої взаємодії в рухах рук і ніг, на зміцнення 
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внутрішніх органів і систем. Даний напрямок роботи є одним з найважливіших, оскільки  здійснює вагомий корекційний 

вплив на фізичний і психічний розвиток  дитини. 

Вправи для розвитку рівноваги - створюють сприятливі умови для координованої роботи центральної нервової 

системи, а також всього нервово-м'язового апарату. У ході тренування постійно формуються і уточнюються різні форми 

зв’язків між нервовими центрами м'язових груп, і чим краща тренованість людини, тим  досконалішими стають ці 

зв’язки. Використовуючи активну рухову діяльність як форму тренування, ми можемо прискорити і вдосконалити 

процес розвитку координації рухів. Однак слід пам'ятати, це має бути не хаотичний набір рухів, а правильно і чітко 

організований педагогічний процес, в якому фізичні вправи виконуються з певними навантаженням і дозуванням 

відповідно до віку дитини. 

Корекційно-розвиваючі вправи –розвивають гнучкість і рухливість в суглобах;  активізують функціонування 

вестибулярного апарату. Фізичні вправи забезпечують активну діяльність внутрішніх органів і систем, укріплюють 

м'язову систему в цілому. 

Рухливі ігри закріплюють сформовані вміння і навички, стимулюють рухливість, активність дітей, розвивають 

здатність до співпраці з дорослими і дітьми. Рухливі ігри створюють умови для формування у дітей уміння  

орієнтуватися в просторі, узгоджувати свої рухи з рухами інших дітей у грі. Діти вчаться знаходити своє місце в колоні, 

в колі, діяти за сигналом, швидко переміщатися по залу або на ігровому майданчику. Спільні дії дітей створюють умови 

для загальних радісних переживань, активної спільної діяльності. 

У процесі рухливих ігор створюються умови для розвитку психічних процесів і особистісних якостей вихованців, 

у дітей формуються вміння адекватно діяти в колективі однолітків.  

2. Ритміко-гімнастичні вправи складають основний зміст другого розділу, що сприяють виробленню необхідних 

музично-рухових навичок. Здатність слухового сприйняття музики і передачі її в русі дуже важливо виховувати у 

розумово відсталих дітей, їх слуховий досвід  не достатньо багатий музичними враженнями і вимагає чуйного 

педагогічного впливу з боку дорослих. Музика, як джерело краси, формує почуття прекрасного. Саме тому в ритмічному 

навчанні необхідно використовувати емоційно-яскраві, музично-рухові мініатюри: вправи, пісні, танці, ігри, здатні 

зацікавити і всебічно розвинути дитину через взаємозв'язок музики і руху. Для цього в програмі пропонуються твори 

різноманітні за характером: радісні і сумні, живі, бадьорі і спокійні. Ґрунтуючись на великому педагогічному досвіді в 

роботі з дітьми, можна сказати, що найбільш трудомістким є процес розвитку дитячої рухової пам'яті, координації рухів, 

орієнтації у просторі. Враховуючи це, в програму включені деякі методичні прийоми, що дозволяють швидко навчити 

дитину правильно запам'ятовувати послідовність простих вправ. В розділ ритміко-гімнастичних вправ входять завдання 
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на вироблення координаційних рухів. Основна мета цих вправ — навчити розумово відсталих дітей узгоджувати рухи 

рук з рухами ніг, тулуба, голови. 

3. Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами. 

Вправи з дитячими музичними інструментами корисні для розвитку відчуття ритму, слухової уваги, підвищують 

швидкість реакції, розвивають здібність диференціювання на слух, дають широкі можливості для активного, творчого 

розвитку учнів 5-10 класів. 

Використовуються такі музичні інструменти – барабани, бубни, а також будь-які інші інструменти, що звучать, - 

брязкальця, дудки, дзвіночки, ложки, хлопавки, металофони, гра на яких сприяє розвитку координації, виробленню 

точності й ритмічності рухів рук. 

В початковій школі діти ознайомлюються з кожним інструментом окремо і його можливостями, вчаться 

використовувати інструмент за призначенням. Потім вони вчаться спільно починати і закінчувати звучання, передавати 

динамічні відтінки, чергувати тривалості звучання і пауз, чергувати темп. Ці вправи багаторазово повторюються, їх 

складність поступово підвищується, навички поводження з інструментом і відчуття ритму поступово розвиваються. 

Відповідно до ступеня оволодіння інструментами стає можливим їх комбіноване використання, створення 

ансамблів і оркестрів. Гра в оркестрі вимагає від дітей певних вмінь. Діти, граючи на одній групі інструментів, 

виконують просту мелодію, яка складається з 2-3-х звуків, що увесь час повторюються. Діти, які грають на іншій групі 

інструментів, виконують нескладний ритм. 

Слід використовувати вправи, під час яких діти повторюють на інструменті ритмічний малюнок, відтворений 

учителем чи однокласниками, самі створюють ритмічні малюнки. Спільне прослуховування і передача ритму підвищує 

увагу учнів і почуття відповідальності перед товаришем за свою участь у спільному виконанні. 

Вправи з дитячими музичними інструментами краще виконувати після ритміко-гімнастичних вправ, щоб дати 

можливість учням відпочити від фізичного навантаження. 

У вправах з інструментами, що звучать, діти активно залучаються до мистецтва, вчаться виражати себе в ньому, 

брати участь у спільному виконанні творів.  

4. Ігри під музику - провідний вид діяльності, який забезпечує всебічний розвиток дитини є одним з дієвих засобів 

навчання і виховання. Тому повинні використовуватися і дидактичні ігри, сюжетно-рольові, рухливі, хороводні тощо. 

Найбільш важливі для дитини рольові ігри. В них дитина відтворює в доступній для себе формі відносини, які 

складаються у світі дорослих. Саме гра є тим механізмом, який переводить зовнішні вимоги соціокультурного 

середовища у власні потреби дитини. 
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Роль гри та іграшки в корекційному навчанні дітей з особливими потребами виключно вагома. 

Під час проведення ігор під музику перед учителем стоїть завдання навчити учнів створювати музично-руховий 

образ. Причому вчитель повинен сказати назву, яка визначала б характер руху, наприклад: «зайчик» (підстрибування), 

«конячка» (прямий галоп), «кішечка» (м'який крок), «м'ячик» (підстрибування і біг) тощо. Пояснюючи завдання, вчитель 

не повинен підказувати дітям вид руху (треба говорити: будете рухатися, а не бігати, стрибати, крокувати), діти повинні 

самостійно виконувати вправи на відображення персонажів казок, віршів, пісень («птаха», «вовка», «зайчика» та ін.) за 

допомогою пальцевих оформлень (пальчиковий метод) та вправ-етюдів образів цих персонажів у русі («Зайчики 

барабанять», «Вовк рухає вухами»), використовувати музично-рухові навички для розвитку ігрового сюжету, створення 

музично-пластичного образу персонажів казок, пісень, передавати музичний образ рухами українського танцювального 

фольклору. Кожен раз проводити повторення і закріплення раніше пройдених ігор: «Маленькі витівники», «Совушка», 

«Що пропало», «Стрибунці-горобчики».  
5. Танцювальні вправи, народні танці. 

Навчанню розумово відсталих дітей танцю передує робота, спрямована на прищеплювання навичок чіткого та 

виразного виконання окремих рухів і елементів танцю. До кожної вправи підбирається така мелодія, в якій відображено 

особливості руху. Наприклад, освоєння хорового кроку пов'язано зі спокійною мелодією, а тупаючого — з пустотливим 

танцювальним. Відчути образ допомагають вправи з предметами. Ходьба з прапорцями в руці змушує ходити бадьоріше, 

ширше. Яскрава хустинка допомагає танцювати весело і вільно, плавно і легко. 

Завдання цього розділу повинні носити не тільки розвиваючий, але й пізнавальний характер. Розучуючи танці, 

учні знайомляться з їх назвами (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а також з основними рухами цих танців 

(притопи, галоп, крок польки, мінливий крок, присядка тощо). 

Виконання танців різних народів залучає дітей до народної культури, вмінню знаходити в рухах характерні 

особливості танців різних національностей. 

Найбільш доступними для дітей є природні рухи, до яких відносяться і так звані основні: ходьба, біг, стрибки, 

підскок. Дуже важливо навчати дитину спочатку невимушено, вільно, красиво, виразно рухатися під музику, виконуючи 

музично-ритмічні завдання на основі природних рухів, і вже потім виконувати найпростіші танцювальні елементи і 

нескладні танці. 

Для опанування дітьми основ метроритму (у розмірах 2/4 і 3/4) використовуються образні поняття «земля», «поле», 

«небо». Включаються вправи на вивчення простих тривалостей: чверть, восьма, половинна. Для підвищення інтересу 

дітей до цих завдань рекомендується використовувати такі атрибути: палички, кубики, бубни, стрічки, дзвіночки тощо. 
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У кожному розділі в систематизованому вигляді викладено вправи і визначено їх обсяг, а також зазначено знання і 

вміння, якими повинні оволодіти учні, займаючись музично-ритмічною діяльністю. 

Ритміка в поєднанні з музикою (базовою основою є класичні зразки музичних творів), стає саме тим необхідним 

елементом, який зможе допомогти повноцінному розвитку дітей. 

Програма «Ритміка» розрахована на 33 години на рік – 1 година на тиждень. 

5-Й КЛАС 

Вправи на орієнтування у просторі.  

Загальнорозвиваючі та коригуючі вправи: 

Дихальні вправи. Дихання в положенні лежачи. Грудне і черевне дихання. 

Основні положення та рухи. Повторення і закріплення основних рухів, даних у попередніх класах, ускладнюючи їх 

узгодженням з рухом рук з різних вихідних положень. Виконання в різному темпі 

Вправи для зміцнення постави. Стоячи біля вертикальної площини у положенні правильної постави, присідання на 

носках з прямою спиною. Ходьба з правильною поставою з вантажем на голові. 

Ритмічні вправи. Виконання найпростіших рухів в ритмі зі словами. Сприйняття зміни темпу, музики. 

Прикладні вправи. 

Шикування, перешикування. 

Розмикання на витягнуті руки в сторони. Поворот кругом з показом напрямку вчителем. Виконання команд: 

«Шикуйсь!», «Струнко!», «Вільно!». 

Ходьба і біг. Ходьба в різному темпі (швидко, повільно). Ходьба і біг у повільному темпі із збереженням інтервалу. 

Біг на швидкість з високого старту на 30 метрів за командою вчителя. 

Стрибки. Стрибки в глибину. Стрибки в довжину з 2-3 кроків. Стрибок у висоту «зігнувши ноги» з 2-3 кроків. 

Стрибок у довжину поштовхом однієї ноги з приземленням на 2 через «рів». 

Кочення, кидання, ловіння. Кидати та ловити предмет (іграшку), передача предметів, перенесення вантажу. 

Виконання основних рухів з правильним утримуванням малого м'яча, перекладання його з рук у руки. Кидати м'яч 

догори та ловити його після відскоку. Кидати великий м'яч один одному із-за голови. Удари м'яча об підлогу правою та 

лівою рукою. Кидати малий м'яч у вертикальну ціль. Кидати малий м'яч на дальність. Підкидання і ловіння палиці в 

горизонтальному положенні. Почергові перехоплення вертикальної палиці. Перенесення гімнастичної лавки (2 людини), 

спортивного мата (4 людини), спортивного коня - (до 6 осіб). Перенесення різних предметів різними способами: на 

руках, волоком, катанням, штовханням тощо. 
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Лазіння, підлізання, перелізання. Лазіння по гімнастичній лавці вгору, вниз, убік раніше вивченими способами. 

Підлізання під перешкоду з предметом. Перелізання через перешкоду висотою до 1 метра. Вис на рейці гімнастичної 

стінки на руках до 1 - 2 сек. 

Рівновага. Ходьба по гімнастичній лаві з переступанням через предмет висотою 10-15 см. Розходження удвох на 

гімнастичній лавці. Ходьба по гімнастичній лаві з опусканням на одне коліно.   

Музично-ритмічні вправи. Вчити дітей узгоджувати з музикою наступні рухи: ходити легко, ритмічно, передавати 

ігрові образи різного характеру. Виконувати нескладні танці, самостійно використовуючи елементи знайомих рухів, 

виразно передавати характерні елементи музично-ігрових образів. В танцювальних рухах робити крок всією ступнею на 

місці і при кружлянні, приставний крок з присіданням, піднімати і опускати руки, вперед і вбік, рухатися в парах, 

відходити спиною від своєї пари. Вчити дітей ритмічно рухатися відповідно до різнохарактерної музики, динаміки 

(голосніше, помірно, тихо, голосніше, тихіше); переходити від помірного до швидкого або повільного темпу, відзначати 

найпростіший ритмічний малюнок в хлопках, змінювати рух у відповідності до музичних фраз. Вміти виконувати рухи 

різного характеру з предметами і без них: пружинити на ногах, будувати самостійно рівне коло, дотримуючись відстані 

між парами, звужувати і розширювати коло, розходитися з пар в різні сторони. 

Ритміко-гімнастичні вправи. 

Загальнорозвиваючі вправи. Нахили, випрямлення і повороти голови, кругові рухи плечима («паровозики»). Рухи 

рук у різних напрямках без предметів і з предметами (прапорці, брязкальця, стрічки). Нахили і повороти тулуба вправо, 

вліво (класти та піднімати предмети перед собою і збоку). Присідання з опорою і без опори, з предметами (обруч, 

палиця, прапорці, м'яч). Згинання і розгинання ноги в підйомі, відведення стопи назовні і приведення її всередину, 

кругові рухи стопою, виставляння ноги на носок вперед, вставання на носочки. Вправи на вироблення постави. 

Вправи на координацію рухів. Перехресне піднімання та опускання рук (права рука вгорі, ліва внизу). Одночасні 

рухи правої руки вгору, лівої в сторону; правої руки — вперед- вліво — вгору. Виставлення лівої ноги вперед, правої 

руки перед собою; правої ноги — у бік, лівої руки — в сторону і т. Д. Вивчення позицій рук: зміна позицій рук окремо 

кожної і обома одночасно; проводжати рух руки головою, поглядом. 

Відстукування, прохлопування, протопування простих ритмічних малюнків. 

Вправа на розслаблення м'язів. Піднявши руки і злегка нахилившись вперед, за сигналом учителя або акценту в 

музиці опустити руки вниз; швидким, безперервним рухом передпліччя вільно потрясти кистями (імітація обтрушування 

води з пальців); піднявши плечі якомога вище, дати їм вільно опуститися в положення. Вільний круговий рух рук. 

Перенесення ваги тіла з п'яток на носки і назад, з однієї ноги на іншу (маятник). 
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Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами. 

В дітей цього віку вже багатий музичний досвід гри на різних інструментах.  Діти достатньо відчувають ритмічну 

пульсацію твору, сильні та слабкі долі, розрізняють розміри в яких звучить твір. На данному етапі з дітьми необхідно: 

- розвивати слухове сприйняття, вміння слухати музику. 

- розвивати первинні співочі вміння та прояви ритмічності в елементарних рухах під музику. 

- вчити уважно слухати веселі, бадьорі і спокійні мелодії; підспівувати, звуконаслідувати повторення в кінці 

пісень. 

- вчити дітей виконувати прості танцювальні рухи під спів дорослого і під музику (притопувати ногою, 

переступати з ноги на ногу, плескати в долоні, помахувати однією рукою) 

- вчити розрізняти високі та низькі звуки, голосне та тихе звучання. 

Закріплювати основи музичної грамоти (вводити поняття «мелодія» та «аккомпанімент», «тутті», «соло», 

«унісон», особливості гри на інструментах, продовжувати розвивати відчуття метро-ритму, види слуху (мелодичний, 

ритмічний, гармонічний, ладовий, звуко – висотний), разом з дітьми створювати та  використовувати підручні засоби як 

музичний інструментарій (маракаси з фісташок, скляний посуд, ключі), навчати дітей опановувати засоби музичної 

виразності (темп, ритм, регістр, артикуляція, динаміка), визначати характер твору. 

Спонукати до свідомого слухання музики, музичних інструментів, які використовуються під час занять, 

розширювати обсяг естетичних емоцій виконавця, вільно розрізняти на слух музичні інструменти (ложки, ксилофон, 

металофон, трищітка, дзвіночки, фортепіано, барабан, кастаньєти). 

Створювати музичні привітання, коротенькі мелодії певного змісту, характеру, ритмічні імпровізації на різних 

інструментах, вчитися працювати в колективі, прислухатися до інших дітей, їх виконання (при грі на інструментах). 

Репертуар з гри на дитячих музичних інструментах: «Пасакалія» Г. Гендель, «Дід Мороз» Р. Шуман, «Ранок», 

«Танок Анітри», «В печері гіоського короля» з оркестрової сюїти Е. Гріга «Пер Гюнт», «Сміливий вершник» Р. Шуман 

(гра на ложках, клацання язиком, пальцями), «Місячне сяйво» К. Дебюссі, «Полька – Янка» біл. нар. мелодія, «Турецьке 

рондо» В. Моцарт, «Вальс» А. Абелян, «Вальс» Ф. Шопен (на вибір), «Шарманка» Д.  Шостакович, «Хлопець з 

гармонікою» Г. Свірідов, «Музична табакерка» А. Лядов (гра на скляному та металевому посуді), «Котику сіренький» 

укр. нар. пісня, «Сонько – дрімко» укр. нар. пісня в обр. А. Мігай, «Господарочка» О. Журлива (шумові інструменти, 

імітація звуків), «Син старого дуба» Г. Чічінадзе (шумові інструменти, імітація звуків). 

Виконання нескладних ритмічних малюнків на бубні та барабані двома паличками одночасно і по черзі в різних 

варіаціях.  
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Ігри під музику. 

Виконання ритмічних рухів у відповідності до різноманітних характеру музики, динаміки (голосно, тихо), 

регістрів (високий, низький). Зміна напрямку та виду ходьби, бігу, підскоків, танцювальних рухів у відповідності до змін 

в музиці (легкий танцювальний біг змінюється стрімким, спортивним; легкі, грайливі підстрибування — важкими, 

комічними тощо). Виконання імітаційних вправ та ігор, побудованих на конкретних наслідувальних образах добре 

знайомих дітям (звички звірів, птахів, рух транспорту, діяльність людини), у відповідності до емоційних і динамічних 

характеристик музики. Передача притопами, ударами та іншими рухами різких акцентів у музиці.  

Мовленнєві ігри. «Полювання» А. Костецький (оплески, тупання, стукотіння), «Сорока – білобока» Н. Забіла (рухи 

тілом), «Бруднуля» Г. Бойко (рухи тілом, мімічний етюд). 

Рухливі та музичні ігри. «Галя по садочку ходила» (хороводна гра) музика та слова народні, «Про жабок і 

комара» (музично-рухлива гра) муз. А. Філіпенка, сл. невідомого автора, «Ми на луг ходили» (музично-рухлива гра) муз. 

А. Філіпенка, сл. Т. Волгіної, «Ми кривого танцю йдемо» укр. нар. пісня, «Що на нашій вулиці» укр. нар. пісня.  

Рухливі ігри та ігрові вправи.  

Ігри з ходьбою та бігом: «Знайди собі пару»; «У ведмедя у бору»; «Мак»; «Кольорові автомобілі»; «Про Катрусю і 

цапка»; «Пташки і кіт»; «Іменний пиріг»; «Пастух і стадо»; «Качечка»; «Прапорці»; «Метелики»; «Нумо в коло!».  

Ігри з повзанням і лазінням: «Не дзвони»; «Діти і вовк»; «Переліт птахів»; «Кошенята і цуценята»; «Кролики». 

Ігри з киданням та ловінням предметів: «Лови, кидай, падати не давай!»; «М'яч через сітку (мотузок)»; «Збий 

булаву»; «Школа м'яча»; «Кеглі». 

Ігри зі стрибками: «Зайці і вовк»; «Лисиця у курнику»; «Заєнька сірий умивається»; «Жабки і журавлі»; 

«Горобчики»; «Не замочи ніг»; «Подзвони в брязкальця»; «Дідусь і зайченята». 

Ігри на орієнтування у просторі: «Знайди, де заховано»; «Знайди і промовчи»; «Хто вийшов?»; «Відгадай по 

голосу»; «У лісочку на горбочку». «Заборонений рух», «Впізнай на дотик», «Бджілки», «Лови, кидай, впасти не давай», 

«Побудова в коло», «Кидки м'яча один одному», «Хто швидше», «Ми веселі хлопці». 

Танцювальні вправи, народні танці. 

Танцювальні вправи. Знайомство з танцювальними рухами. Бадьорий, спокійний, мандрівний крок. Легкий біг, на 

полупальцях.  Підстрибування на двох ногах. Прямий галоп. Махові рухи рук. Елементи російського танцю: простий 

хороводний крок, крок на всій ступні, взявшись убоки двома руками (для дівчаток — рух з хустинкою); притопи однією 

ногою і по черзі, виставляння ноги з носка на п'ятку. Рух парами: біг, ходьба, кружляння на місці. Хороводи  в колі, 

танці з притопами, кружлянням, ударами. Вчити дітей танців, які складаються з цих елементів. 
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Орієнтовний репертуар: «Ранок», «Танок Анітри», «В печері гірського короля», «Пісня Сольвейг» з оркестрової сюїти 

Е. Гріга «Пер Гюнт», «Сміливий вершник» Р. Шуман, «Місячне сяйво» К. Дебюссі, «Серенада», «Аве Марія» Ф. Шуберт (голос, 

фортепіано), «Народний танець» М. Скорик, «Веснянка» В. Уманець, «Гопак» укр. нар. танець, «Козачок» В. Кирейка, «Полька – 

Янка» біл. нар. мелодія, «Турецьке рондо» В. Моцарт, «Менует» Й. Бах, «Менует» Л. Боккеріні, «Неаполітанська пісенька» 

П. Чайковський, «Вальс» С. Майкапар, «Маленький вальс» Н. Леві, «Вальс» Ф. Шопен (на вибір 2 твори), музичні твори з 

фортепіанної сюїти «Картинки з виставки» (на вибір) М. Мусоргський, «Колискова» зі збірки «Дитячі пісні» А. Лядов, «Ой ходить 

сон» укр. нар. пісня в обр. Л. Ревуцького, «Котику сіренький» укр. нар. пісня, «Сонько – дрімко» укр. нар. пісня в обр. А. Мігай, 

«Колискова» Й. Брамс, «Ой, на горі». Стукалка. Українська народна мелодія. Танець з султанчиками. Танець з притопами. Гопак. 

«До нас гості прийшли», муз. А. Александрова, сл. М. Івенсена; «Новорічний хоровод», муз. Р. Струве, сл. Н. Соловйової; «Хоровод 

дружби», амер. нар. мелодія обр. Р. Френкель-Борисової.  

З метою емоційного сприйняття знайомити з творами П. Чайковського, В. Моцарта та ін.  

Музичні твори для слухання. «Море», «Білка» - муз. Н. Римського-Корсакова, «Веселий селянин» - муз. Р. Шумана, 

«Пісня жайворонка», «Камаринская» - муз. П. Чайковського, «Вальс», «Пташиний будинок» - муз. Д. Кабалевського. 

«Відлітаємо на лузі» - муз. Ст. Вітліна, сл. П. Когановой, «Колискова» - муз. В. Моцарта, «Музична табакерка» - муз. 

Л. Лядова, «Спортивний марш» - муз. Н. Дунаєвського, сл. С. Лебедєва-Кумача.  

Ритмічні вправи та ігри під музику. «Святковий танок» - муз. М. Красьова, «Дружні трійки» - муз. Г. Штрауса, 

«Парний танок» - карельська народна мелодія, «Хоровод-веснянка» - українська народна мелодія, «Хто швидше?» - муз. 

Л. Шварца, «Дізнайся по голосу» - муз. Ст Ребікова, «Куточки» - муз. Т. Попатенко. 

5 клас, 2 години на тиждень  

№ Зміст навчального матеріалу 
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

I семестр – 32 години 

1. Вступний урок 

Поняття про ритм. 

Знати ,що таке ритм. Передавати оплесками 

нескладний ритмічний малюнок. Відчувати в 

музиці, в рухах і в мові ритмічну виразність. 

2. Ходьба під музику з зупинкою, по ценру залу. Збереження 

дистанціі. Реагування на зміни темпу 

Ритмічне ходіння із зупинкою. Орієнтуватися  в напрямку рухів 

вперед, назад, напрво, наліво.Реагувати на зміни музики. 

Ритмічно ходити із зупинками, дотримуючись 

дистанції відносно один одного. 
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«Марш з прапорцями» (з промовлянням тексту) С.Школьник 

3. Ходьба вперед,назад, на п’ятах , на носках 

Розвивати вміння ходити на носках, високо підіймаючи коліна, 

на зовнішній стороні стопи, на п’ятках , роблячи приставні 

кроки уперед, у бік. «Марш» , муз.Ф.Надененко. 

Розвиток координації рухів, рівноваги. Деталізація 

правильного виконання вправ під музику. 

4. Шикування в шеренгу, в коло.  Шикування, перешикування. 

Рухатися у вільному напрямку, самостійно утворюючи коло, 

звужувати та роширяти його. «Марш» муз.Ю.Рожавської, 

«Пісня Віні-Пуха» муз.Вайнберга 454н...Б.Заходера 

Розмикання на витягнуті руки в сторони. Поворот 

кругом з показом напрямку вчителем. Виконання 

команд: «Шикуйсь!», «Струнко!», «Вільно!» 

5. Вправи на координацію рухів:  Рівновага. Ходьба по 

гімнастичній лаві з переступанням через предмет висотою 10-

15 см. 

Вміти виконувати вправу з утримуванням 

рівноваги. 

6. Музично-ритмічна гра: «Я-герой улюбленої казки».    

Виявляються творчі можливості учнів. 

Кожен учень уявляє себе казковим героєм, 

зображуючи його в танці. Імпровізація казки. 

7. Релаксуючі та дихальні вправи: Дихання в положенні 

лежаче. Грудне і черевне дихання. 

Виконання в різному темпі. 

8. Вправи з м’ячем : Кидки м’яча в гору і ловля його після 

відскоку.Кидки великого м’яча один одному із-за голови. 

«Спіймаймо м’яч» муз.К.Мяскова, «Передача м’яча» муз. 

С.Сосніна 

Удари м’яча об підлогу правою та лівою рукою. 

Кидки малого м’яча у вертикальну ціль. Кидки 

малого м’яча на дальність. 

9. Підсумковий урок: Повторення і закріплення основних 

рухів.Вчити узгоджувати з музикою наступні рухи: ходити 

легко,ритмічно, передавати ігрові образи різного характеру. 

Вміти виконувати рухи різного характеру з 

предметами і без них: пружинити на ногах, 

будувати самостійно рівне коло, дотримуватися 

відстані між парами. 

10. Ритміко-гімнастичні  та дихальні вправи: Дихання в 

положенні лежачи. Грудне і черевне дихання. Виконання 

найпростіших рухів в ритмі зі словами. 

Вміти виконувати вправи у різному темпі, 

складнюючи їх узгодженням з рухом з різних 

вихідних положень. 

11. Проплескати ритм пісень: Відзначити найпростіший 

ритмічний малюнок в хлопках. Переходити від помірного до 

Вміти змінювати хлопки у відповідності з 

музичними фразами. 
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швидкого або повільного темпу. «Де жнаші ручки?» 

муз.Т.Ломової, «Матусині колискові» муз.М.Фріденсона 

12. Вправи з гімнастичними палками: Підкидання і ловля палиці 

в горизонтальному положенні. Почергові перехоплення 

вертикальної палиці. 

Вправи на координацію рухів.Виконуються 

ритмічно і під музику. 

13. Музична гра «Ми кривого танцю йдемо»: Гра на мелодію 

української народної пісні «Ми кривого танцю йдемо» з 

елементами українського танцю. Рухи парами: біг, ходьба, 

кружляння на місці 

Виконувати нескладні танці, самостійно 

використовуючи елементи знайомих рухів. 

14. Хода зі зміною направлення: Ходити в колонні, змінюючи 

темп і напрям рухів зі зміною їх ведучим.Ходьба уздовж стін з 

чіткими поворотами в кутах залу. 

Вдосконалення навичок ходьби і бігу. 

15. Танцювальні рухи: Знайомство з танцювальними рухами. 

Бадьорий, спокійний, мандрівний крок. Легкий біг. 

Вчити дітей танців, які складаються з цих 

елементів. 

16. Підсумковий урок: Повторювання основних елементів танців, 

загально розвиваючих та коригуючи вправ. 

Закріпити учбовий матеріал для подальшого його 

використання . 

II семестр – 40 годин 

1. Побудова кола із шеренги: Розміщення на площині: 

перешикування з шеренги в коло, у ланцюжок, «равлик». 

Орієнтуватися на площині, координувати свої рухи 

з музичним супроводом. 

2. Рухливі музично-ритмічні ігри:  «Півник та курочки» ( із 

показуванням тексту), муз.С.Школьник; «Ходить гарбуз», 

укр..нар.мел.,; «Упізнай за голосом», «Упізнай за голосом» 

Імпровізувати рухи , що передають образ тварин, 

птахів та ін.Змінювати рухи відповідно до 

характеру частин музичного супроводу. 

3. Музична гра «Мячики, діти»:  Музична гра з предметами. Ігра з киданням та ловінням предмету. 

4. Вправи з м’ячем в парах: Розвивати вміння збирати предмети 

( м’ячі, кульки). Котити м’яч однією та обома руками один 

одному. Ловити м’яч кинутий вчителем. 

Вправи з м’ячем на орієнтацію. 

5. Ритмічні вправи та ігри під музику: Виховувати активність у 

сприйнятті музики. Вчити дітей розрізняти знайомі танці та їх 

мелодії, за рітмичним малюнком. «Хто швидше візьме 

Виховувати активність у сприйнятті музики. 
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іграшку?» - латвійська нар. й танець., «Дружні трійки» - 

муз.Н.Штрауса 

6. Танцювальні рухи: Прямий галоп.Підстрибування на двох 

ногах, махові рухи рук. 

Рухи для початкового навчання танцю з притопами. 

Українська народна мелодія. 

7. Шикування в колону по двоє:  Побудови в шеренгу, колону, 

ланцюжок, коло, пари. Побудова в колону по два. 

Перешикування з колони парами в колону по одному. 

Побудова кола з шеренги і з руху врозтіч. «Спортивний марш» 

-муз.Н.Дунаєвського, сл...С.Лєбедєва-Кумача 

Вміти вільно перестроюватися , орієнтуватися в 

просторі. 

8. Вправи на гімнастичній лавці: Лазіння по гімнастичній лавці 

вгору, вниз, у бік. 

Виконувати рухи правильно і вільно. 

9. Вправи з м’ячем: Кидки, ловля, передача предмета, 

перенесення вантажу. Виконаняя основних рухів з праильним 

утримуванням  малого м’яча . 

Вміти перекладати м’яча з рук в руки. 

10. Підсумковий урок: Повторення основних вправ вивчених на 

протязі попередніх занять – загально розвиваючі та 

коригуючи; ігри під музику ; шикування, перешикування, 

узгоджуючи танц. та ігрові рухи з музикою. 

Виконувати рітмічнівправи з предметами у 

музичному спроводі. Проявляти творчу 

самостійність, артистичність.Орієнтуватися на 

площині координувати свої рухи з музичним 

супроводом. 

11. Вправи на координацію: Вправи на поставу. Стоячи біля 

вертикальної площини у положенні правильної постави, 

присідання на носках з прямою спиною. Ходьба з правильною 

поставою з вантажем на голові. 

 Виконання найпростіших рухів в різному темпі. 

12. Вивчення елементів українського танцю: Елементи 

українського танцю  - основні положення рук у дівчаток і 

хлопчиків, легкий крок на пальцях, легкий біг, 

напівприсідання. «Гопак» укр.нар.мелодія 

Виразно, правильно і ритмічно виконувати 

елементи рухів українського танцю. 

13. Вправи з дитячими музичними інструментами: 

Закріплювати основи музичної грамоти, вводити понятія 

Вчити працювати в колективі, прислухатися до 

інших дітей, їх виконання (при грі на 
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«мелодія» та «аккомпанімент» , продовжувати розвивати 

відчуття метро-ритму, види слуху (мелодичний, ритмічний, 

гармонічний), разом з дітьми створювати та використовувати 

підручні засоби, як музичні інструменти. 

інструментах). Викликати інтерес до слухання 

музики, музичних інструментів, які 

використовуються під час занять. 

14. Музична-танцювальна  гра «Прання»: На імітацію процесу 

прання білизни. – два кроки вправо, два кроки вліво, перемо; - 

полощімо; - вичавлюємо;- розвішуємо;- стомилися. 

Нескладними рухами виразно передавади елементи музично-

ігрових образів. 

Опанування  сюжетної гри,елементів музично-

ігрових образів. 

15. Крокування по периметру зали: Відпрацьовуються різновиди 

кроків. Комбінація «Гуси»: - кроки на місці; - кроки з зупинкою 

на каблук; - кроки по точках (I , III, V, VII); - приставні кроки. 

Можна виконати в народному характері. 

Вивчення кроків для подальшого застосування в 

танцювальних постановках. 

16. Танцювальні елементи: Знайомство з танцювальними рухами. 

Бадьорий, спокійний крок. Хороводи в колі. «Хоровод-

веснянка» - українська нар. мелодія. 

Виховання сприйняття танцю, як емоційне 

дійство.Вчитися розуміти зв’язок між назвою 

танцю і його характером. 

17. Вправи на координацію рухів: Рухи по лініі танцю і діагональ 

класу: на носках, підборах; кроки з витягнутого носка; високо 

підіймаючи коліна; хід обличчям і спиною; біг з підскоками; 

галоп обличчям і спиною , в центр зі зміною ніг. 

Виконувати комплекс танцювальних рухів на 

вдосконалення координації , передавати ритмічний 

малюнок танцювальних мелодій. 

18. Пісумковий урок: Повторення основних вивчених музично-

ритмічних , танцювальних, розвивальних 

елементів.Продовжити формувати музично-ритмічні навички 

(боковий галоп, колупалочка, утворення кіл, обмін партнерами, 

рух по діагоналі). 

У дітей відтворювання рухів вже більш легке, 

пластичне, чітке і правильне. Вони вміють гарно 

орієнтуватися в просторі, швидко реагувати на 

зміни рухів, їх вже можна заохочувати до цілісного 

сприймання твору. 

Основні вимоги до вмінь учнів. 

Особисті результати. 

Сформованість самооцінки, включаючи усвідомлення своїх можливостей, здатності адекватно судити про причини 

свого успіху/неуспіху; вміння бачити свої достоїнства і недоліки, поважати себе і вірити в успіх, проявити себе в період 
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навчання, як яскраву індивідуальність, створити неповторний сценічний образ. Розкриваючись сценічно, володіючи 

природним артистизмом, дитина може мобільно керувати своїми емоціями, перетворювати, що сприяє розвитку душі, 

духовної сутності людини. 

Метапредметні результати: 

• регулятивні: 

- проявляти пізнавальну ініціативу у навчальному співробітництві; 

- втілення музичних образів при вивченні і виконанні танцювальних рухів; 

• пізнавальні: 

- правильно і швидко знаходити потрібний темп ходьби, бігу у відповідності з характером музики; 

- розраховуватися на перший, другий, третій для подальшого побудови в три колони, шереги; 

- дотримуватися правильної дистанції в колоні по три і концентричних колах; 

- самостійно виконувати необхідні зміни напрямку і темпу рухів, керуючись музикою; 

- передавати в ігрових і танцювальних рухах різні нюанси музики: пісенність, граціозність, енергійність, ніжність, 

грайливість тощо; 

- розрізняти основні характерні рухи деяких танців; 

- повторювати будь-який ритм, заданий вчителем; 

- задавати самим ритм однокласникам і перевіряти правильність його виконання (ударами або притопами). 

• комунікативні: 

- враховувати різні думки і інтереси і обґрунтовувати власну позицію; 

- враховувати різні думки і прагнути до координації різних позицій; 

- участь в музично-концертному житті класу, школи, міста тощо. 

 

 

14. Розвиток мовлення 

Програма «Розвиток мовлення» розроблена відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти 

(затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року) та на основі програми з 

корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-11 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами (автори Чекрижова Ю. В., Сосніч Ю. С., Василенко Н. А., 2022р.), схваленою 

МОН України до використання в освітньому процесі (витяг з протоколу №3 від 21 червня 2022 року) 
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Робота з розвитку зв’язного мовлення у спеціальній школі займає важливе місце в процесі корекції порушень 

розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» складена відповідно до Закону України «Про 

освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, з урахуванням Типових освітніх 

програм для закладів загальної середньої освіти, сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології щодо 

навчально-пізнавальних можливостей дітей із порушеннями інтелектуального розвитку; Навчальні програми з 

української мови для 5-10 класів спеціальних закладів спеціальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 

порушеннями, 2019 р.; Навчальні програми з української літератури для 7-10 класів спеціальних закладів спеціальної 

середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями, 2019 р.; Програма з логопедичної ритміки для спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (5-10 класи); Типова освітня програма для 

5-10 (11) класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, 2021 р. 

Програма рекомендована для реалізації вчителям-дефектологам,  вчителям-логопедам,. 

Порушення мовлення школярів з особливими освітніми потребами є дуже поширеними та мають стійкий характер. 

Ці мовленнєві розлади мають негативний вплив на психічний розвиток школяра ефективність його навчання. 

Організація навчальної діяльності, як особливої форми активності дитини, спрямованої зміну самого себе - суб'єкта 

навчання, тісно пов’язана із проблемою розвитку його мовлення. Формування повноцінної навчальної діяльності 

можливе лише при досить хорошому рівні розвитку мовлення, що передбачає певну ступінь сформованості засобів мови 

(вимова, граматична будова, словниковий запас), і навіть умінь і навичок вільно і адекватно користуватися цими 

засобами з метою спілкування. 

Метою корекційно-розвиткової програми для здобувачів освіти спеціальних шкіл є: компенсація порушень 

мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню 

здобувачів освіти з порушеннями мовлення до суспільного життя. 

 Дана програма являється корекційно направленою на формування життєво необхідних компетентностей: 

 Комунікативної компетентності, яка передбачає підготовку учнів до повсякденного життя та розвиток їх 

особистості; яка означає сукупність знань про норми і правила ведення природної комунікації – підтримка діалогу та 

його ініціювання, суперечки, ведення переговорів та розуміння між співрозмовниками. 

  Мовної та мовленнєвої компетентностей, які передбачають засвоєння здобувачами освіти основ науки про мову, 

знання її системи, володіння способами й навичками якісної діяльності з вивченим мовним матеріалом; розвиток усного 
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і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовними і  позамовними (міміка, жести, рухи) та інтонаційними 

засобами виразності. 

 Фонетичної компетентності, яка передбачає правильність вимови всіх звуків рідної мови, звукосполучень 

відповідно до орфоепічних норм, добре розвинений фонетичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми, володіння 

інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу), здатність здійснювати звуковий аналіз та 

усвідомлювати звуковий склад мовлення. Фонетична правильність мовлення залежить від правильної артикуляції та 

дикції. 

 Граматичої компетентності, яка передбачає  вміння грамотно будувати та вживати словосполучення і речення 

рідної мови, правильно використовувати і узгоджувати часи, а також знання частин мови відповідно до граматичних 

законів і норм. 

Своєчасне та цілеспрямоване усунення порушень мовлення сприяє розвитку розумової діяльності, засвоєнню 

шкільної програми, соціальної адаптації здобувачів освіти спеціальної школи. 

Поряд з мовленнєвою роботою проводиться обов'язкова робота з корекції, вдосконалення і розвитку голосу та 

дихання, формуванню та розвитку пізнавальної діяльності -  сприйняття, мислення, уваги, пам'яті. 

Передумови мовленнєвої діяльності, що змінюється як у процесі спонтанного психофізичного розвитку здобувача 

освіти, так і в процесі цілеспрямованої навчально-виховної роботи, називають динамічними. Для формування зв’язності 

мовлення до корекційно-розвиткової роботи включено розвиток умінь будувати висловлювання різних типів: переказ, 

опис, розповідь, міркування. Корекційно-розвиткова робота над діалогічним та монологічним мовленням проводиться 

паралельно на фоні роботи над реченнями різної структури. 

Наповнення програми пропонує її гнучку можливість залучати здобувачів освіти на будь-якому з етапів до корекції 

за умов визначення механізму порушення, що сприяє високоефективній роботі усунення розладів звуковимови, 

звя’зного мовлення, розладів читання та письма у дітей з особливими освітніми потребами. 

№ 
К-сть 

годин 
Зміст корекційної роботи 

Мета та завдання корекційної роботи 

(мінімальні досягнення/максимальні 

досягнення) 

Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 

1 8 Обстеження звукової сторони 

мовлення. Фонематичних 

процесів. 

 

Учень/учениця: 

знати назви літер алфавіту, ознаки 

голосних та приголосних звуків; 

правильно вимовляти слова різної звуко-

Розвивати слухове сприймання 

та слухову увагу; органи 

артикуляції. 

Формувати  мовленнєве дихання. 
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складової структури; 

ділити слова на склади, виділяти ударний 

склад, переносити слова за складами; 

розрізняти м'які та тверді приголосні; 

Формувати вміння розрізняти 

звуки та нескладні 

звукосполучення, схожі за 

звуковим складом. 

2 8 Обстеження процесів письма та 

читання.  

Учень/учениця: 

володіти каліграфічними та читацькими 

навичками; 

позначати на письмі м'якість приголосних 

голосними другого ряду та м'яким 

знаком; 

читати слова, речення, невеличкі тексти; 

розуміти зміст прочитаного. 

Формувати навички 

каліграфічного письма. 

 

Формувати навички читання. 

 

Розвивати фонематичний слух; 

зв’язне мовлення. 

3 8 Обстеження лексичного та 

граматичного ладу мови.  

Групування за лексичними 

темами (школа, побутова 

техніка, садовий інвентар, 

дерева, комахи, птахи). 

Узгодження слів у реченні 

(іменник – прикметник, іменник 

– дієслово) 

Розвиток комунікативних 

навичок. 

Учень/учениця: 

вміти ставити питання до слова і з 

питання визначати слова, що позначають 

предмети, ознаки, дії; 

розрізняти назви істот та неістот 

іменників, вживати велику літеру в 

власних назвах; 

добирати слова близькі та протилежні за 

змістом, правильно вживати багатозначні 

слова. 

Активізувати засвоєний словник 

через мовленнєву практику; 

формувати навички вживати у 

мові засвоєну термінологію.  

 

Розвивати вміння виправляти 

помилки слововживання; 

корегувати мовленнєву 

компетентність. 

4 10 Повторення вивченого у 

початкових класах.  

Писемне мовлення. 

Будова слова. Спільнокореневі 

слова. Закінчення слів. 

Визначення префіксів у словах. 

Учень/учениця: 

вміти визначати частини слова, виділяти 

основу та закінчення, наводити приклади 

під контролем та з допомогою; 

виділяти слова, що мають спільну 

частину, однакову за звуковим складом і 

Вчити орієнтуватися у будові 

слова та правильно вживати їх у 

мовленні.На основі аналізу 

спільнокореневих слів розвивати 

увагу, пам'ять та мислення; 

комунікативну компетентність. 
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Розрізнення префіксів і 

прийменників (практично). 

Когнітивний  розвиток та 

розвиток мовленнєвої 

компетентності. 

смисловим значенням (споріднені слова); 

 

Розвивати вміння зосереджувати 

увагу на предметі діяльності; 

правильно сприймати й 

класифікувати частини слова; 

запам’ятовувати їх назви. 

5 8 Повторення вивченого у 

початкових класах.  

Писемне мовлення. 

Будова слова. Корінь, 

закінчення, префікс, суфікс – 

значущі частини слова. 

Учень/учениця: 

вміти виділяти у словах  значущі частини 

словах; 

добирати спільнокореневі слова. 

 Вчити зосереджувати увагу на 

предметі діяльності; правильно 

сприймати, аналізувати, 

порівнювати та класифікувати 

частини слова. 

Розвивати мислення на основі 

аналізу спільнокореневих слів. 

6 8 Повторення вивченого у 

початкових класах.  

Писемне мовлення. 

Голосні [е], [и] у ненаголошених 

складах.  

Когнітивний  розвиток та 

розвиток мовленнєвої 

компетентності. 

вміти змінити слово або дібрати до нього 

споріднене так, щоб ненаголошений 

голосний став наголошеним [е] чи [и]; 

Удосконалювати  уміння 

аналітико-синтетичної 

діяльності. 

Розвивати і корегувати 

фонематичний слух, 

поповнювати словниковий запас 

словами з різних лексичних тем. 

7 8 Повторення вивченого у 

початкових класах.  

Писемне мовлення. 

Парні глухі та дзвінкі 

приголосні. Подовження м'яких 

приголосних на письмі.  

дотримуватись правопису дзвінких та 

глухих приголосних; 

подовжувати на письмі м'які приголосні 

двома однаковими буквами; 

Удосконалювати  уміння 

аналітико-синтетичної 

діяльності. Розвивати і 

корегувати фонематичний слух, 

поповнювати словниковий запас 

словами з різних лексичних тем. 

8 7 Повторення вивченого у 

початкових класах.  

Писемне мовлення. 

вміти правильно вживати на письмі 

апостроф 

Удосконалювати  уміння 

аналітико-синтетичної 

діяльності. 
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Вживання апострофа після [б, п, 

в, м, ф] перед [я, ю, є, ї]. 

Когнітивний  розвиток та 

розвиток мовленнєвої 

компетентності. 

Розвивати і корегувати 

фонематичний слух, 

поповнювати словниковий запас 

словами з різних лексичних тем. 

9 8 Писемне мовлення. 

Поняття про речення та зв'язок 

слів у реченні. Головні та 

другорядні члени речення. Види 

речень. 

Учень/учениця: 

знати, що таке «Речення», головні та 

другорядні члени речення, види речення; 

вміти встановлювати зв'язок слів у 

реченні за запитаннями ; 

вміти визначати кількість слів у реченні; 

складати та записувати прості 

непоширені та непоширені речення 

дотримуючись зв’язку слів в реченні; 

володіти навичками грамотного 

оформлення речень на письмі; 

читати казки, розуміти їх зміст, визначати 

в ній елементи добра і зла. 

 

Формувати поняття про 

«Речення», вміння виділяти 

речення з усного та письмового 

тексту. Формувати вміння 

розуміти роль речення у 

спілкуванні,  навички визначати 

кількість слів у реченні на слух, 

місце слова у реченні. 

Корегувати вміння складати 

речення із заданою кількістю 

слів, виділяти логічний наголос у 

реченнях, зорово-слухове 

сприймання. Формувати уміння 

визначати головні члени речення 

за запитанням та синтаксичним 

значенням; визначати другорядні 

члени речення, що доповнюють 

підмет і присудок. 

10 8 Повторення вивченого у 

початкових класах.  

Розвиток слухової уваги та 

пам’яті  на немовленнєвих 

звуках.  

Диференціація понять «слово» - 

Учень/учениця: 

знати поняття «слово», «речення», 

загальні уявлення про спілкування і 

мовлення, основні правила спілкування; 

розуміти значення мови у житті людини; 

значимість державної мови, у її 

Формувати слухове сприймання, 

слухову увагу, пам’ять на основі 

корекційних вправ. 

Формувати слухове сприймання, 

слухову увагу, пам’ять на основі 

корекційних вправ. 
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«речення». Золота осінь. щоденному спілкуванні у різних сферах 

діяльності українців; 

11 6 Усне мовлення. 

Робота над монологічною 

позицією, уміння свідомо 

звертатися до слухачів.  

Читацькі навички: 

Казка «Хуха-Моховинка». 

Добро і зло в казці. 

Учень/учениця: 

оволодіти навичками монологічного 

мовлення; уміннями свідомо звертатися 

до співромовників. 

Розвивати вміння висловлювати 

свої думки, прохання. 

Збагачувати та накопичувати 

словник на основі знайомства з 

усною народною творчістю 

(казки). Вчити знаходить описи 

зовнішності персонажів, 

аналізувати їх.  

Удосконалювати гностичний та 

праксичний рівні мовлення. 

12 7 Автоматизація звука [ш] на 

початку, в середині та в кінці 

слова. Професії. 

Когнітивний розвиток: 

слуховий контроль, вправи для 

розвитку зорової та слухової 

пам’яті, дрібної і загальної 

моторики. 

Учень/учениця: 

оволодіти навичками чіткої вимови 

шиплячих звуків на матеріалі 

чистомовок, скоромовок; 

знати назви професій та спектр дій 

кожної з них. 

Формувати і розвивати уявлення 

про звуковий образ 

(артикуляційний образ – 

положення органів артикуляції 

при вимові звуків).  

Виховувати толерантність, 

позитивного сприймання 

навколишньої дійсності, бажання 

користуватися лексико і 

граматично правильним зв’язним 

мовленням. 

13 8 Усне мовлення:  
Поняття про живу та неживу 

природу, що належить до 

природи, охорона природи, пори 

року, уявлення про погоду, 

сезонні зміни у природі. 

Учень/учениця: 

закінчувати розпочате речення (з 

допомогою);  

вміти складати за запитаннями вчителя 

речення до розглянутого малюнку;  

виділяти на слух з живого мовлення 

Розвивати слухове сприймання 

та слухову увагу. 

 

Формувати усвідомлене 

розуміння сказаного вчителем, 

його запитань, порад, вказівок. 
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Культура мовлення. 

 

Когнітивний розвиток:  

вправи та завдання з розвитку 

дрібної і загальної моторики. 

окремі слова, ділити речення на слова; 

вміти під контролем та з допомогою 

дотримуватися культури усного 

мовлення; 

вміти користуватися в мовленні 

виражальними засобами: інтонацією, 

жестами, мімікою, захопленнями, 

проханнями, запитаннями та відповідями; 

володіти навичками виконання 

кінезіологічних вправ та вправ для 

розвитку міжпівкульної взаємодії. 

Розвивати інтегративну 

діяльність аналізаторів та 

міжпівкульної взаємодії.  

Виховувати  культури усного 

мовлення. 

Збагачувати та накопичувати 

словник на основі розширення 

знань та уявлень про довкілля. 

Виховувати бажання 

спілкуватися граматично 

правильним зв’язним мовленням. 

14 7 Автоматизація звука [ж] на 

початку, в середині та в кінці 

слова. Дикі звіри та птахи. 

Когнітивний розвиток:  

вправи для  розвитку зорової, 

інтелектуальної уваги. 

Учень/учениця: 

оволодіти навичками чіткої вимови 

шиплячих звуків на матеріалі 

чистомовок, скоромовок; 

знати диких звірів та птахів, впізнавати їх 

на картинках; 

з допомогою складати опис 

тварини/птаха з 3-4 речень. 

Формувати і розвивати уявлення 

про звуковий образ 

(артикуляційний образ – 

положення органів артикуляції 

при вимові звуків). 

Формувати навички чіткого та 

виразного мовлення. 

Розвивати концентрацію, 

зосередженість та переключення 

уваги та комунікативну 

компетентність мовлення. 

 

15 

8 Усне мовлення. 

Ознайомлення з поняттям 

«Текст». Тема і основна думка 

висловлювання.  

Формування діалогічної позиції, 

уміння слухати і розуміти 

співрозмовника. 

Учень/учениця: 

знати, що таке «Текст», наявність у тексті 

теми; 

знати ознаки тексту; 

вміти, за допомогою плану, 

висловлювати послідовно думки; 

Формувати поняття про «Текст», 

навички орієнтування у тексті, 

вміння давати правильні та чіткі 

відповіді на питання 

прочитаного/прослуханого 

тексту. Виховувати 

толерантність, позитивного 
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сприймання навколишньої 

дійсності, бажання 

користуватися лексико і 

граматично правильним зв’язним 

мовленням. 

16 7 Читацькі навички: 

Читання казок, оповідань.  

Твори про історичне минуле 

українського народу.  

Орієнтування у тексті. 

Учень/учениця: 

вміти переказувати тексти знайомих 

казок чи коротких розповідей (з опорою 

на наочність та без опори); 

вміти слухати і розуміти співрозмовника, 

цікавитися співрозмовником і бути 

цікавим йому. 

Вдосконалювати  навички 

читання, розкривати  ідейно- 

тематичне спрямування твору. 

Розширити коло читацьких 

інтересів учнів, збагачувати їхній 

словник, розвивати творчу уяву, 

вміння висловлювати  думку. 

Розвивати  уміння сприймати, 

розуміти, аналізувати літературні 

та навчальні тексти різних видів. 

Розвити слухове сприймання та 

слухову увагу. Формувати 

усвідомлене розуміння сказаного 

співрозмовником, вміння 

підтримувати розмову/вести 

діалог/завершення розмови. 

17 8 Диференціація звуків [ш] -[ж] в 

різних положеннях. Свійські та 

дикі тварини. 

Складання розповіді за 

сюжетним малюнком. 

Когнітивний розвиток:  
вправи для  слухової уваги, 

зорової пам’яті. 

Учень/учениця: 

вміти розрізняти у вимові на слух [ш-ж]; 

наводити приклади із заданим звуком, 

вживаючи його на початку, в середині і в 

кінці слова; 

вміти за допомогою навідних питань/під 

контролем/або самостійно складати 

розповідь за сюжетним малюнком; 

Закріпити правильну 

артикуляцію звуків [ш-ж]. 

Формувати вміння 

диференціювати слова із звуками 

[ш-ж]. 

Формувати уміння складати 

речення з опорою на сюжетні 

малюнки. 
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знати комплекс артикуляційних вправ для 

групи шиплячих звуків, правильно 

вимовляти звуки [ш, ж, ] ізольовано, у 

складах, словах та словосполученнях.. 

Формувати  вміння 

диференціювати звуки близькі за 

акустико- артикуляційними 

ознаками. Корегувати навички 

використання правильної вимови 

звуку у власному мовленні. 

Виховувати інтерес до різних 

видів навчальної діяльності. 

18 10 Писемне мовлення. 

Частини мови, загальні поняття. 

Іменник. Власні і загальні 

іменники. Велика буква у 

власних іменниках. 

Когнітивний розвиток: 
слуховий контроль, вправи для 

розвитку зорової та слухової 

пам’яті, розвиток дрібної і 

загальної моторики. 

  

Учень/учениця: 

мати загальні поняття про частини мови; 

знаходити іменник у реченні, під 

контролем та з допомогою наводити 

приклади; 

вживати велику літеру в власних назвах; 

розрізняти число та рід іменників; 

вміти розпізнавати зображення серед 

інших контурних зображень ( на 

матеріалі малюнків та геометричних 

фігур); 

вміти знаходити задану букву  в 

змішаному буквеному рядку; 

викреслювати букви, які неправильно 

написані. 

На основі засвоєнні понять про 

частини мови розвивати 

пізнавальну активність, 

мовленнєву компетентність. 

Закріплювати уміння визначати 

лексико-граматичне значення 

іменників; збагачення 

словникового запасу 

іменниковою лексикою. 

Розвивати навички виділення 

іменників в усному та 

писемному мовленні. 

Вчити узагальнювати групи 

предметів за зовнішніми та 

функціональними ознаками. 

19 14 Речення 

Головні члени речення – підмет, 

присудок. Другорядні члени 

речення (практично), без 

вживання термінології. 

Побудова речень за даними 

Учень/учениця: 

Розрізняти головні та другорядні члени 

речення (без вживання термінології, 

практично); 

З допомогою будує речення, 

використовуючи мовний, предметний та 

Уточнювати уміння виконувати 

практичні завдання за словесною 

інструкцією учителя. 

 

Розвивати пам’ять на основі 

пригадування властивостей 
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словами (підметом, присудком, 

другорядними членами) з 

використанням ілюстрацій, серії 

сюжетних малюнків. Види 

речень за метою висловлювання: 

розповідні, окличні, питальні.  

Складання різних за метою 

висловлювання речень на дану 

тему. 

ілюстративний матеріал; намагатися 

розрізняти речення за метою 

висловлювання; 

дотримуватися вживання розділових 

знаків у кінці різних за метою 

висловлювання речень; 

з допомогою складати різні за метою 

висловлювання речення на дану тему; 

ефективно використовувати допомогу. 

речення. 

 

Розвивати  мовлення на основі 

використання різноманітної 

наочності. 

 

Формувати уміння контролю та 

самоконтролю. 

20 10 Писемне мовлення. 

Словотворення. Утворення 

прикметників від іменників. 

Узгодження прикметників з 

іменниками. 

Побутові та господарчі речі. 

Учень/учениця: 

вміти знаходити іменники серед інших 

частин мови у реченні, наводити 

приклади; 

з допомогою вміти утворювати 

прикметники від іменників; 

дотримуватися правильного узгодження 

іменників і прикметників. 

Розвивати пізнавальну 

активність, вольові зусилля на 

основі засвоєння частин мови. 

 

Збагачувати словник 

іменниковою лексикою та 

адекватно використовувати її в 

усному та писемному мовленні. 

21 4 Усне мовлення. 

Урок-прогулянка шкільним 

подвір’ям. Спостереження за 

змінами в природі. Птахи, 

зовнішній вигляд. 

Учень/учениця: 

володіти культурою усного мовлення, 

грамотно і зрозуміло висловлювати 

думки; 

вміти починати розмову, привернути 

увагу співрозмовника, підтримувати 

розмову, завершити розмову. 

Формувати зорове розпізнавання 

зображень: кольорів та їх 

відтінків, малюнків одного 

кольору серед інших кольорів. 

Збагачувати та накопичувати 

словник на основі розширення 

знань та уявлень про довкілля. 

Формувати навички 

користування мнемотехнічними 

прийомами для 

запам’ятовування. Розвивати 

предметний зоровий та 
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кольоровий зоровий  гнозис. 

22 10 Лексикологія 

Групи слів за значенням: 

синоніми, антоніми. Добір слів у 

тематичні групи на певну. 

Однозначні і багатозначні слова. 

Вживання багатозначних слів у 

прямому й переносному 

значенні. 

Учень/учениця: 

вміти з допомогою розрізняти групи слів 

за значенням; 

добирати слова на певну тему; 

розрізняти багатозначні та однозначні 

слова; 

з допомогою вживати багатозначні слова 

в прямому й переносному значенні 

відповідно до їх значення, наводити 

приклади. 

Стимулювати адекватно вживати 

у мовленні однозначні та 

багатозначні слова і 

дотримуватися правил їх 

правопису на письмі. 

Поповнювати словниковий запас 

словами різних тематичних груп 

з різним лексичним значенням. 

Розвивати уміння проявляти 

пізнавальну активність, 

адекватно оцінювати власну 

роботу . 

23 8 Диференціація звуків [с] -[ш], [з] 

-[ж]  в різних положеннях. 

Складання та вивчення 

чистомовок. Рослинний світ. 

Когнітивний розвиток: 
слуховий контроль, вправи для  

зорової та слухової пам’яті, 

розвиток дрібної і загальної 

моторики. 

Учень/учениця: 

вміти розрізняти у вимові на слух [ш-ж]; 

наводити приклади із заданим звуком, 

вживаючи його на початку, в середині і в 

кінці слова; 

вміти розрізняти звуки за твердістю-

м’якістю , передавати в усному мовленні 

звуко складову структуру слів; 

застосовувати вміння здійснювати 

слуховий контроль за правильністю 

власних та інших висловлювань; 

володіти навичками виконання 

кінезіологічних вправ та вправ для 

розвитку міжпівкульної взаємодії. 

Закріпити правильну 

артикуляцію звуків [с-ш] [з-ж]. 

Формувати вміння 

диференціювати слова із звуками 

[с-ш] [з-ж]. Вчити розрізняти 

звуки за твердістю-м’якістю , 

передавати в усному мовленні 

звуко складову структуру слів. 

Розвивати вміння здійснювати 

слуховий контроль за 

правильністю власних та інших 

висловлювань; 

Вдосконалювати навички 

виконання кінезіологічних вправ 

та вправ для розвитку 

міжпівкульної взаємодії. 
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24 10 Повторення вивченого за рік. 

Слово. Словотворення. Речення. 

Текст. Іменник. 

Мовленнєвий етикет. 

Когнітивний  розвиток та 

розвиток мовленнєвої 

компетентності. 

Учень/учениця: 

мати поняття про слово як складову 

одиницю; 

засвоїти узагальнене лексичне значення 

слова: абстрактних іменників, що є 

узагальненим найменуванням осіб з 

характерними ознаками; 

мати поняття про «Речення»; 

володіти навичками складати речення із 

заданою кількістю слів з опорою на 

наочність/без опори; 

мати поняття про «Текст» та його будову: 

вміти, за допомогою плану, 

висловлювати послідовно думки; 

знаходити іменник у реченні, під 

контролем та з допомогою наводити 

приклади; 

дотримуватися культури усного і 

писемного мовлення. 

Розвивати орієнтування на слово 

як на складову одиницю 

мовлення й усвідомлення 

словесного складу речення. 

Формувати вміння розуміти роль 

речення у спілкуванні,  навички 

визначати кількість слів у 

реченні на слух, місце слова у 

реченні. 

Формувати вміння визначати 

кількість слів у реченні. 

Розвивати навички грамотного 

оформлення речень на письмі. 

Розвивати вміння сприймати 

невеликі тексти, слідкувати за 

розвитком думки у тексті. 

25 12 Перевірочна робота. Оцінка динаміки роботи з учнями. Фронтальне обстеження. Аналіз проведеної корекційної 

роботи. Логопедичний висновок. 

Усього: 210 годин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

6-10 КЛАСІВ 
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  6 – 10 КЛАСИ 

Освітня програма для учнів 6-10 класів ґрунтується на засадах 

особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що 

реалізовано в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту 

повної загальної середньої освіти. В освітній програмі визначені базові 

предмети та вибірково-обовязкові предмети. З метою виявлення рівня 

опанування учнями навчального матеріалу за попередній рік, освітній процес у 

6-10 класах розпочинається з повторення і проведення діагностування 

результатів навчання за попередній рік. З огляду на виявлені труднощі, 

вчитель-дефектолог обирає доцільні формиі методи роботи з метою активізації, 

коригування та закріплення набутих знань, учмінь і навичок. Відповідно 

скоригована корекційної-розвиткова робота забезпечить підвищення 

корекційної спрямованості освітнього процесу. Педагогічний колектив закладу 

працює над подоланням соціальних та психологічних бар`єрів, впровадження 

педагогіки партнерства, що стосується навчальних матеріалів, методів 

викладання та оцінювання досягнень учнів, створення безбар`єрного фізичного 

простору.  

 

1. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей, логічна 

послідовність їх вивчення 

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти 

складається з семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», 

«Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», 

«Основи здоров’я і фізична культура». 

Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальному плані реалізується 

через навчальні предмети «Українська мова» та «Українська література». 

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальний предмет 

«Математика». 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети 

«Природознавство», «Географія» та «Фізика і хімія в побуті». 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні 

предмети «Історія України», «Я у Світі». 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети 

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво». 

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети 

«Трудове навчання», «Інформатика». 

Освітня галузь «Фізична культура» через навчальні предмети «Основи 

здоров’я» та «Фізична культура». Фізичний розвиток учнів забезпечується 

шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної 

фізичної культури. 

Навчальні плани обов’язково включають години корекційно-розвиткових 

занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку 

здобувачів освіти і реалізується через курси: «Соціально-побутове 

орієнтування», «Розвиток мовлення», «Ритміка». 
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Предмети та курси за вибором визначено у межах гранично допустимого 

навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб здобувачів освіти, 

а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення спеціальної 

школи «ШАНС». 

Освітня програма для учнів 6-10 класів складена відповідно до Типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої середньої освіти ІІ 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 12.06.2018 № 627). 

Варіативна складова навчального плану використовується на підсилення 

предметів інваріантної складової.  

Години з фізичної культури враховано при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

 

Навчальний план 

Освітня галузь Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

Інваріантний складник 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 10б 

Мови і літератури 

Українська мова 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Українська 

література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільнознавство 

Історія України  -   -  2 2 2 2 2 2  -  - 

Я у світі  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Основи 

правознавства 
 -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 

Математика Математика 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Природознавство 

Природознавство 1 1 1 1 2 2 2 2  -  -  

Географія 2 2 1 1 2 2 2 2  -  - 

Фізика і хімія у 

побуті 
 -  - 2 2 2 2 2 2 1 1 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1  -  -   -  - 

Образотворче 

мистецтво 1 1 1 1 1 1  -  -  -  - 

Технології 
Трудове навчання 8 8 8 8 8 8 11 11 18 18 

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1  -  - 

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Усього 27 27 29 29 31 31 31 31 31 31 

Варіативний складник 

Корекційно-

розвитковаробота 

Соціально-побутове 

орієнтування 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Розвиток мовлення 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лікувальна 

фізкультура 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ритміка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Додаткові години на заняття з фізичної 

культури 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Граничне допустиме навантаження  28 28 30 30 32 32 32 32 32 32 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 
33 33 35 35 37 37 37 37 37 37 

 

2. Результати навчання й орієнтовний зміст навчання 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які 

учитель реалізувує у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання 

впливають на формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

N 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування 

державною мовою  

Уміння: (самостійно або за допомогою) ставити 

запитання та розпізнавати проблему; робити 

висновки на основі інформації, поданої в різних 

формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати та перетворювати 

тексти задач письмово, грамотно висловлюватися 

рідною мовою; доречно та коректно вживати в 

мовленні термінологію з окремих предметів, чітко 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень, поповнювати 

свій активний та пасивний словниковий запас. 

Ставлення: розуміння чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем. 

2 Математична 

компетентність 

Уміння: (самостійно або за допомогою) оперувати 

текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними 

об'єктами навколишньої дійсності (природними, 

культурними, технічними тощо); розв'язувати 

задачі, зокрема практичного змісту; будувати та 

досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати 

та оцінювати результати; прогнозувати в контексті 

навчальних та практичних задач; використовувати 

математичні методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики 

для повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного й 
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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 і 

технологіях 

Уміння: (самостійно або за допомогою) 

розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища та 

процеси; користуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

природничих наук як універсальної мови наук, 

техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових 

ідей у сучасних інформаційних технологіях. 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 

які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на 

природу. 

4 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: (самостійно та за допомогою) 

структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв'язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність 

тверджень. 

Ставлення: осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв'язання математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних 

засобів. 

5 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: (самостійно та за допомогою) визначати 

мету навчальної діяльності, відбирати й 

застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати 

та планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб 
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та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії. 

6 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: (самостійно та за допомогою) вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; використовувати 

критерії практичності, ефективності з метою 

вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; 

використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв'язання життєвого 

завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх 

команди - це особистий успіх; позитивне 

оцінювання та підтримка конструктивних ідей 

інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі). 

7 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: (самостійно та за допомогою) 

висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі 

доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; повага до прав людини. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту. 

8 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: (самостійно та за допомогою) 

висловлювати свою думку, аргументувати та вести 

діалог (в тому числі за допомогою української 

жестової мови, альтернативних засобів 

спілкування), національні та культурні особливості 
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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. 

9 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: (самостійно та за допомогою) аналізувати 

та оцінювати соціально-економічні події в державі 

на основі різних даних; враховувати правові, 

етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв'язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних 

даних; ощадне, бережливе 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 і фізичного середовища 

навчання; 

Окремі предмети - виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів 

при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту 

окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл 

пов'язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором; 

- роботу в проектах; 

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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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 і розвитку 

суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє 

розвитку бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формування критичного мислення, 

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати 

перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Громадянська 

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 і 

думок. Вивчення окремого предмета має викликати у 

здобувачів освіти якомога більше позитивних емоцій, а її 

зміст - бути націленим на виховання порядності, старанності, 

систематичності, послідовності, наполегливості та чесності. 

Приклад вчителя є важливим у формуванні толерантного 

ставлення один до одного, незалежного від рівня навчальних 

досягнень та особливостей психофізичного розвитку. 

Здоров'я і 

безпека 

Завданням наскрізної лінії є становлення здобувача освіти як 

свідомого громадянина, здатного вести здоровий спосіб життя 

та формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку 

та охорону здоров'я (текстові завдання, пов'язані з 

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів 

транспортних засобів). 

Підприємливість 

і 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. 
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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. 

 

3. Форми організації освітнього процесу 

Формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, 

віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку або в 

позаурочний час. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання 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. 
 

4. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

- завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

 

5. Індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) 

Здобувачі освіти індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж) 

навчаються за навчальними планами для дітей з аутичними порушеннями 

тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого 

ступенів згідно наказів МОН України № 814 від 26.07.2018 «Про затвердження 

типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» та № 808 від 

10.06.2019 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12.06.2018 № 627»«Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами» 
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Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

1 2 3 4 Разом 

Мовно-літературна Формування навичок 

читання та письма 

4 4 4 4 16 

Математична Формування 

елементарних 

математичних уявлень 

2 2 2 2 8 

Природнича 

Соціальна і 

здоров'язбережувальна 

Громадянська та 

історична 

Я досліджую світ 

Соціально-побутове 

орієнтування 

5 5 5 5 20 

Технологічна Предметно-практичне 

навчання 

2 2 2 2 8 

Інформатична 

Мистецька Розвиток художньо-

естетичних навичок 

2 2 2 2 8 

Фізкультурна Адаптивна фізична 

культура 

3 3 3 3 12 

Усього: 18 18 18 18 72 

Корекційно-

розвиткова робота 

Психомоторний та 

сенсорний розвиток 

3 3 3 3 12 

Логопедичні заняття 2 2 2 2 8 

Ритміка 1 1 1 1 4 

Альтернативна 

комунікація 

2 2 2 2 8 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 

5 6 7 7 25 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження 

20 21 22 22 85 

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

5 6 7 8 9 10 Разом 

Мови і літератури Читання та письмо 3 3 3 3 3 3 18 

Суспільствознавство Я у Світі 1 1 1 1 1 1 6 

Соціально-побутове 

орієнтування 

5 5 5 5 5 5 30 

Математика Елементарні 

математичні 

уявлення 

2 2 2 2 2 2 12 
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Природознавство Природознавство 1 1 1 1 1 1 6 

Мистецтво Мистецтво 2 2 2 2 2 2 12 

Технології Предметно-

практичне навчання 

5 5 5 5 5 10 35 

Основи інформатики 1 1 1 1 1 1 6 

Здоров'я і фізична 

культура 

Адаптивна фізична 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Разом  22 22 22 22 22 27 137 

Корекційно-

розвиткові заняття 

Психомоторний та 

сенсорний розвиток 

2 2 2 2 2 2 12 

Альтернативна 

комунікація 

1 1 1 1 1 1 6 

Ритміка 1 1 1 1 1 1 6 

Логопедичні заняття 1 1 1 1 1 1 6 

Додаткові години на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

3 6 8 10 10 5 42 

Гранично допустиме навантаження 25 28 30 32 32 32 179 

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

навчання вчитель-дефектолог визначає самостійно, враховуючи пізнавальні 

здібності та можливості учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення корекційно-

розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних результатів, зазначених у 

програмі. 

2022-2023 навчальний рік розпочинається з дистанційної форми 

організації освітнього процесу (лист МОН України № 1/7322-22 від 30.06.2022:; 

рішення позачергового засідання педагогічної ради, протокол № 6 від 

25.07.2022 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

482 

  Перелік модельних/адаптованих навчальних програм, які 

використовуються в освітньому процесі закладу у 2022-2023 навчальному році 

 

Для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку легкого ступеня 

1 – 2 класи 

Типова освітня програма для 1-2 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для осіб із порушеннями 

інтелектуального розвитку (розроблена під керівництвом 

Чеботарьової О. В.) 

3 – 4 класи 

Типова освітня програма для 3-4 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для осіб із порушеннями 

інтелектуального розвитку (розроблена під керівництвом 

Чеботарьової О. В.) 

Українська мова 

Модельна навчальна програма «Українська мова» для 5-6 

класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку  

(авт. Пономаренко Н. В., Тороп К. С., Ярмола Н. А.), 2022 

Навчальні програми з української мови для 5-10 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями (авт. Кравець Н.П.,  

Утвенко Н.С.), 2019 

Українська 

література 

Модельна навчальна програма «Українська література» для 5-6 

класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку  

(авт. Пономаренко Н. В., Тороп К. С., Ляшенко В. В.), 2022 

Навчальні програми з української літератури для 5-10 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями (авт. Кравець Н.П.), 2019 

Математика  

Модельна навчальна програма «Математика» для 5-6 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Прохоренко 

Л.І., Тороп К. С., Біневич І. В.), 2022 

Навчальна програма з математики для 6-7 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку (укл. Королько Н.І.), 2015 

Навчальна програма з математики для 8-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку (укл. Королько Н.І., Троїцька В.В.), 

2016 

Природознавство 

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу «Пізнаємо 

природу» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку (авт. Василенко Н. А., Трикоз С. В., Калюкова Ж.С.), 

2022 
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Комплект навчальних програм (природознавство) для 6-7 

класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей (pа ред. Колупаєвої А.А.,  

Макарчук Н.О.), 2015 

Навчальні програми з природознавства для 8-9 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку (за ред. Блеч Г.О., 

Трикоз С.В.), 2016 

Технології 

Модельна навчальна програма «Технології (квітникарство)» 

для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку  

(авт. Скакодуб Т. С., Тороп К. С., Василенко Н. А.), 2022 

Модельна навчальна програма «Технології (швейна справа)» 

для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей із порушенням інтелектуального розвитку  

(авт. Швець Н. М., Тороп К. С., Дорошенко Н. М.), 2022 

Модельна навчальна програма «Технології (слюсарна справа)» 

для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей із порушенням інтелектуального розвитку  

(авт. Тороп К. С., Біневич І. В.), 2022 

Модельна навчальна програма «Технології (столярна справа)» 

для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей із порушенням інтелектуального розвитку  

(авт. Тороп К. С., Біневич І. В., Проценко О. С.), 2022 

Модельна навчальна програма «Технології (обслуговуюча 

праця)» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку (авт. Дорошенко Н.М., Тороп К.С., Ярмола Н.А., 

Терещенко В., Швець Н.М.), 2022 

Трудове навчання «Квітникарство». Навчальні програми для 5-

9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей з порушенням інтелектуального розвитку  

(авт. Чеботарьова О. В.), 2016 

Трудове навчання «Столярна справа». Навчальні програми для 

8-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

(Гаврись С.В.), 2016 

Трудове навчання «Швейна справа». Навчальні програми для 

5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

(ав. Остапенко Л.І., Алєксєєва С.І., Карнаухова Л.О.), 2016 

Трудове навчання «Декоративно-ужиткове мистецтво». 

Навчальна програма для 5-9 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей (авт. Гаврюш В.О.), 2014 
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Здоров'я, безпека 

та добробут 

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу «Здоров’я, 

безпека та добробут» для 5-6 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку (авт. Тороп К. С., Ярмола Н. А., 

Калюкова Ж. С.), 2022 

Інформатика 

Модельна навчальна програма «Інформатика» для 5-6 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку (авт. Трокай Т. М., 

Лапін А. В., Ляшенко В. В.), 2022 

Навчальна програма для 6-7 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. «Основи комп'ютерної грамотності».  

(за ред. Кликової С.О.), 2015 

Навчальна програма для 8-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. «Основи комп'ютерної грамотності».  

(за ред. Кликової С.О.), 2015 

Мистецтво 

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей (6-7 класи) Образотворче мистецтво  

(авт. Дмітрієва І.В.), 2015 

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу 

«Мистецтво» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку (авт. Тороп К. С., Лопатіна М. В., Прядка І. Є., 

Шпилєва Ю. І.), 2022 

Навчальна програма для 5-8 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. Музичне мистецтво  

(Квітка Н.О., Левченко-Бутуханова Л.Й.), 2014 

Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. Музичне мистецтво (Квітка Н. О.,  

Левченко-Бутуханова Л. Й.), 2014 

Історія 

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та 

громадянської освіти» для 5-6 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку (Косенко Ю. М.), 2020 

Навчальні програми для 5-9 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей (6-7) класи з історії України (авт. Косенко Ю. М.), 2015 

Географія 

Програма з географії для 6-9 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів  для розумово відсталих 

дітей (авт. Липа В.О., Одинченко Л.К.), 2009 



 

 

 

485 

Правознавство 

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Основи правознавства, 10 клас 

(авт. Косенко Ю. М.), 2016 

Фізика і хімія у 

побуті 

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладі для розумово відсталих 

дітей (8-10 клас) Фізика і хімія у побуті  

(укл. Татьянчикова І.В., Співак Л.А.), 2016 

СПО 

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-

побутове орієнтування» для 5-9(10) класів спеціальних 

загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з розумовою 

відсталістю (Остапенко Л. І., Тарновська Л. І.), 2016 

Фізична 

культура 

Модельна навчальна програма «Фізична культура» для 5-6 

класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку  

(авт. Прибєга О. М., Василенко Н. А., Лапін А. В.,  

Різченко А.В.), 2022 

Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. Фізична культура , 1-4 класи (Бобренко І.В.), 2014 

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх закладів для розумово відсталих дітей  

(6-7 класи). Фізична культура (Бобренко І. В.), 2015 

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх закладів для розумово відсталих дітей  

(8-10 класи) Фізична культура (Бобренко І. В.), 2016 

Ритміка 

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 

класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

дітей з інтелектуальними порушеннями (Редько Л. О., 

Безкоровайна Л. А., Гладченко І. В.), 2016 

Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» 

для 1-4 класів з спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (автори: 

Левченко Л.Й., Гладченко І.В.), 2018 

Основи здоров'я 

Навчальна програма для 5 класів спеціальних загальноосвітнії 

навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Основи 

здоров'я (за ред. Макарчук Н.О.), 2014 

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. Основи здоров'я (6-7 класи) (за ред. Колупаєвої А.А., 

Макарчук Н.О.), 2015 

Навчальні програми для 5-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей. Основи здоров'я (Вдовіченко І.В.), 2010 
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Логопедія 

«Логоритміка». Програма з корекційно-розвитковоі роботи для 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

порушеннями мовлення. ( Куравська Л.С.), 2019 

Програма з кореційно-розвитковоі роботи «Розвиток мовлення 

для 5-11 класів спеціальних закладів освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами». (Чекрижова Ю.В.,  

Сосніч Ю.С., Василенко Н.А.), 2022 

Програма з корекційно-розвитковоі роботи «Розвиток 

психомоторики та сенсорних процесів» для 1-4 класів 

спеціальних закладів загальноі середньоі освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями.   

( Жук Т.Я., Трикоз С.В.), 2018 

 

Для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого 

ступенів для 1-4 класів 

1 

Модельна навчальна прграма «Формування елементарних математичних 

уявлень» для дітей із порушенням інтелектуального розвитку помірного ті 

тяжкого ступенів 1-4 класів спеціальних закладів загальної середьої освіти 

(авт. Гладченко І. В., Дмитрієва Л. В., Піддубцева С. Д., Тороп К.С.). 

2 

Модельна навчальна прграма «Предметно-практичне навчання» для дітей 

із порушенням інтелектуального розвитку помірного ті тяжкого ступенів 

1-4 класів спеціальних закладів загальної середьої освіти  

(авт. Чеботарьова О. В., Обозна Є. О., Надеєва Н. Г., Тороп К.С.). 

3 

Модельна навчальна програма «Формування навичок читання та письма» 

для дітей із порушенням інтелектуального розвитку помірного та тяжкого 

ступенів 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти  

(авт. Блеч Г. О.). 

4 

Модельна навчальна програма «Формування навичок читання та письма» 

для дітей із порушенням інтелектуального розвитку помірного та тяжкого 

ступенів 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти  

(авт. Пілатова І. В., Стасюк О. В., Музичук А. В.). 

5 

Модельна навчальна програма «Розвиток художньо-естетичних навичок» 

для дітей із порушенням інтелектуального розвитку помірного та тяжкого 

ступенів 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти (авт. 

Музичук А. В., Пілатова І. В., Стасюк О. В., Сухіна І. В.). 

6 

Модельна навчальна програма «Соціально-побутове орієнтування» для 

дітей із порушенням інтелектуального розвитку помірного та тяжкого 

ступенів 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти  

(авт. Чеботарьова О. В., Анохіна О. А., Ляшенко В. В., Тороп К. С.). 

7 

Модельна навчальна програма «Адаптивна фізична культура» для дітей із 

порушенням інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів 1-4 

класів спеціальних закладів загальної середньої освіти (авт. Бобренко І.В.). 

8 
Модельна навчальна програма «Я досліджую світ» для дітей із 

порушенням інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів 1-4 
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класів спеціальних закладів загальної середньої освіти (авт. Трикоз С. В., 

Тороп К. С., Обозна Є. О., Надєєва Н. Г.) 

 

Для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого 

ступенів для 5-10 класів 

Математика 

Навчальна програма «Елементарні математичні уявлення» 

для дітей 5-10 класів з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., 

Шестопал В.М., Міняйло Т.С.), 2020 р. 

Українська мова 

Навчальна програма «Читання та письмо» для 5-10 класів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та 

тяжкого ступенів (автори: Литвин І.М., Хронiк Т.Є., 

Шестопал В.М., Абрамович О.М.), 2020 

Українська 

література 

Навчальна програма «Читання та письмо» для 5-10 класів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та 

тяжкого ступенів (автори: Литвин І.М., Хронiк Т.Є., 

Шестопал В.М., Абрамович О.М.), 2020 

Природознавство 

Навчальна програма «Природознавство» для 5-10 класів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та 

тяжкого ступенів (автори: Литвин І.М., Хронiк Т.Є., 

Томіленко О.В.), 2020 

Мистецтво 

Навчальна програма «Мистецтво» для 5-10 класів для 

дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та 

тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є.,  

Шестопал В.М., Сікачина Л.М.), 2020 

Фізична 

культура 

Навчальна  програма «Адаптивна фізична культура» для 5-

10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (Литвин І.М., Хронік Т.Є., 

Шестопал В.М., Біла О.М.), 2020 

Соціально-

побутове 

орієнтування 

Навчальна програма «Соціально-побутове орієнтування» 

для 5-10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (автори: Литвин І.М., 

Хронiк Т.Є., Шестопал В.М., Науменко О.В.), 2020 р. 

Інформатика 

Навчальна програма «Основи інформатики» для 5-10 

класів для дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного та тяжкого ступенів (автори: Литвин І.М., 

Хронiк Т.Є., Томіленко О. В.), 2020 
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  Перелік підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України (лист МОН України №1/10686-22 від 14.09.2022) 

 

Буквар  Вавіна Л. С. 1 Інкунабула 2017 

Соціально -побутове 

орієнтування 
Ярмола Н.А. 1 Либідь 2016 

Математика Гладченко І.В., Королько Н.І . 1 Либідь 2019 

Я досліджую світ. 

Підручник у 2-х частинах 
Трикоз С.В., Блеч Г.О. 1 Либідь 2020 

Трудове навчання Чеботарьова О.В., Гнатенко В.С. 1 Либідь 2016 

Трудове навчання 
Чеботарьова О.В.,  

Гнатенко В.С. 
2 Либідь 2016 

Природознавство Трикоз С.В. 2 Либідь 2016 

Математика Королько Н.І. 2 Либідь 2019 

Літературне читання Кравець Н.П. 2 Либідь 2020 

Українська мова Висоцька А.М., Блеч Г.О. 2 Либідь 2020 

Соціально-побутове 

орієнтування 
Ярмола Н.А. 2 Либідь 2018 

Математика 
Прохоренко Л.І., Фесенко В.Г.,  

Соколова Г.Б. 
3 Ранок 2021 

Українська мова Висоцька А.М. 3 Либідь 2020 

Літературне читання Вавіна Л. С. 3 Букрек 2020 

Трудове навчання 
Чеботарьова О.В.,  

Гнатенко В.С. 
3 Либідь 2017 

Природознавство Трикоз С. В., Блеч Г. О. 3 Либідь 2017 

Трудове навчання 
Чеботарьова О.В.,  

Гнатенко В.С. 
4 Либідь 2017 

Математика 
Прохоренко Л.І., Фесенко В.Г. 

Соколова Г. Б. 
4 Ранок 2021 

Літературне читання Кравець Н. П. 4 Либідь 2021 

Українська література Кравець Н. П., Дмітрієва М.В. 5 Інкунабула 2016 

Математика Королько Н. І. 6 Либідь 2020 

Трудове навчання. 

Швейна справа 

Мерсіянова Г.М., Бондар Н.В. 

Альонкіна Н.П., Кравець Н.П.  
6 Либідь 2018 

Українська мова Гнатенко В. С. 6 Либідь 2020 

Українська література Дмітрієва М. В. 6 Либідь 2019 

Природознавство Любарець О. В. 6 Букрек 2020 

Історія України Косенко С. М. 7 Букрек 2016 

Українська мова Сидоренко І. М, 7 ОЛсвіта 2000 

Географія Одинченко Л.К., Скиба Т.Ю. 7 Либідь 2018 

Фізика і хімія в побуті Глухова С.В.,Тороп К.С. 7 Либідь 2018 

Українська література Кравець Н. П. 7 Либідь 2019 

Природознавство Косенко Ю.М. 7 Букрек 2020 
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Українська література Кравець Н.П., Дмітрієва М.В. 8 Либідь 2020 

Природознавство Косенко Ю.М. 8 Букрек 2021 

Фізика і хімія в побуті Тороп К. С., Глухова С. В. 8 Букрек 2021 

Географія  Одинченко Л.К. 8 Либідь 2020 

Історія України Косенко Ю. М, 8 Букрек 2017 

Українська література Пономаренко Н.В., Тороп К.С. 9 Букрек 2020 

Історія України Косенко Ю.М. 9 Букрек 2018 

Українська мова Кравець Н. П. 10 Либідь 2019 

Українська література Дмітрієва М. В., Кравець Н. П. 10 Либідь 2019 

Основи правознавства Косенко Ю.М. 10 Букрек 2019 

Математика 

Томенчук Л.С., Хабалюк В.В., 

Дзюба М.М., Панченко Н.Н., 

Скільська Я.М., Дем'янчук Н.П. 

10 Букрек 2018 

 
Додаткова література 

   
Практична математика 

.Робочий зошит у 2-х 

частинах 

Гаценко С.П., Ліщук Н.І., 

Іванченко С.В. 
1 "Пугач О.В." 2020 

Практична математика 

.Робочий зошит у 2-х 

частинах 

Гаценко С.П., Ліщук Н.І., 

Іванченко С.В. 
2 "Пугач О. В." 2020 

Прописи та завдання з 

математики для дітей з 

інтелектуальними 

порушеннями (в тому 

числі для дітей з 

розладами аустичного 

спектру) для 1 класу 

О. Г. Лозова 1 

ТОВ 

"Навчально-

реабілітаційн

ий центр 

"Мозаїка" 

2021 

Прописи з української 

мови для 1 класу учнів з 

порушенням 

інтелектуального 

розвитку, зокрема для 

дітей з РАС 

 
1 

ТОВ 

"Навчально-

реабілітаційн

ий центр 

"Мозаїка" 

2020 

 

 

 


