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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДУ  

 
Спеціальна школа «ШАНС» забезпечує здобуття дошкільної та 

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. 

У дошкільному відділенні спеціальної школи навчаються вихованці 
віком від 3 років, які мають: 

легкі порушення інтелектуального розвитку, ускладнені розладами 
мовлення та (або) розладами спектру аутизму; 

помірні порушення інтелектуального розвитку, ускладнені розладами 
мовлення та (або) розладами спектру аутизму; 

затримку психічного розвитку, ускладнені розладами мовлення та 
(або) розладами спектру аутизму; 

органічну деменцію різного походження, яка відповідає затримці 
психічного розвитку, легким та помірним інтелектуальним порушенням 
ускладненим тяжкими розладами мовлення та (або) розладами спектру 
аутизму; 

психічний недорозвиток внаслідок органічного ураження 
центральної нервової системи, ускладнений розладами мовлення та (або) 
розладами спектру аутизму; 

генетичну патологію, яка супроводжується порушеннями 
інтелектуального розвитку та (або)ускладнена тяжкими розладами 
мовлення та (або) розладами спектру аутизму; 

іншими складними порушеннями розвитку. 
В школі І-ІІ ступеню 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. Навчальний рік 

складає 35 навчальних тижнів. 
Структура навчального року: 
І семестр –  з 01.09.2020 до 27.12.2020 
ІІ семестр –  з 11.01.2021 до 28.05.2021 
Канікули: 
осінні – з 26.10.2020 до 01.11.2020 
зимові – з 28.12.2020 до 10.01.2021 
весняні – з 22.03.2021 до 28.03.2021 
Організація освітнього процесу в закладі у 2020/2021 навчальному 

році здійснюється відповідно Законів України «Про освіту», «Про повну 
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загальну середню освіту», в рамках нормативно-правового забезпечення 
Нової української школи, Положеня про спеціальну школу, інших актів, що 
регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти, закон України «Про дошкільну освіту», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 520/26965 «Гранично 
допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форми власності», згідно з Базовим компонентом 
дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.05.2012 № 615, Санітарним регламентом для дошкільних 
навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 14.04.2016 за № 563/28693 та листа Міністерства освіти і науки 
України від 05.08.2020 №1\9-421 «Методичні рекомендації щодо організації 
освітнього процесу в спеціальних закладах загальної середньої освіти у 
2020/2021 навчальному році». 

Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в групах з 
порушеннями інтелектуального розвитку використовуються Програм 
навчання та виховання розумово відсталих дітей, комплексна програма 
розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт», Програма розвитку 
дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від трьох до семи 
років «Віконечко», комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні 
роки», освітня програма «Дитина», «Соняшник», «Я у Світі» (нова 
редакція), «Оберіг». В основу освітньої програми покладено сучасне 
розуміння особливостей розвитку дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку, формування у них ціннісних позицій, поглядів, переконань, 
мотивів, опанування способів діяльності, вироблення адекватної моделі 
соціальної поведінки, що забезпечується насамперед у процесі 
спеціального навчання. 

Програма складена з урахуванням індивідуальних особливостей 
інтелектуального, мовленнєвого та фізичного розвитку дітей дошкільного 
віку, а також з урахуванням особливостей їх психічного розвитку, віку та 
характеру провідної діяльності. Зміст програмного матеріалу розроблено 
згідно з державними освітніми стандартами дошкільної освіти. В основі 
програми покладено цілі та задачі, зміст навчання та виховання, основні 
принципи та етапи корекційної роботи, реалізація яких сприятиме розвитку 
пізнавальної діяльності, мислення та мовлення у дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку. 

В процесі впровадження даної освітньої програми уточнюються 
уявлення, що формуються у дітей; навички та вміння, які вихованці мають 
опанувати в процесі роботи; розкривається напрям корекційної роботи, що 
конкретизує певні уявлення, стимулює навчально-пізнавальну діяльність і 
пов’язані з нею психофізичні процеси. 
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Освітня програма розкриває зміст корекційно-розвивальної роботи, 
оптимальні шляхи навчання, виховання та розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, а також напрямки фахової діяльності спеціалістів, які 
уможливлюють поступове формування вищих психічних функцій, що 
потрібні для навчання та соціалізації. 

Зміст матеріалу враховує загальні та спеціальні принципи виховання 
та навчання: системність, комплексність, доступність, послідовність та 
інше. 

Навчальна програма розрахована на 4-річний термін навчання дітей 
віком від 3-х років. В кінці кожного розділу розміщені орієнтовні показники 
розвитку дитини. 

Для комплексної реалізації освітньої програми також 
впроваджуються парціальні програми рекомендовані Міністерством освіти 
і науки України за різними освітніми лініями: за освітньою лінією фізичне 
виховання використовується парціальна програма з фізичного виховання 
дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» 
Єфименко М. М.; за освітньою лінією театралізована діяльність 
використовується парціальна програма з організації театралізованої 
діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» Березіна О. М., 
Гніровська О. З., Линник Т.А.; за освітньою лінією з основ здоров’я та 
безпеки життєдіяльності використовується парціальна програма для дітей 
дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; за 
освітньою лінією з розвитку соціальних навичок використовується 
парціальна програма «Вчимося жити разом» Піроженко Т. О., 
Хартман О. Ю.; за освітньою лінією національно-патріотичне виховання 
використовується парціальна програма «Україна — моя Батьківщина» 
Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю. М. (за наукового редагування 
Рейпольської О. Д.) 

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти 
реалізується через гурткову роботу: 

за освітньою лінією художньо-естетичного розвитку працюватиме 
гурток «Умілі ручки», який здійснює свою діяльність за парціальною 
програмою «Радість творчості» Борщ Р. М., Самойлик Д. В.; 

за освітньою лінією вокально-хореографічної діяльності 
працюватиме гурток «Зернятко», який здійснює свою діяльність за 
парціальною програмою «Дитяча хореографія» Шевчук А.С. 

За заявою батьків Заклад здійснює додаткові корекційно-освітні 
послуги для дітей з особливими освітніми потребами територіальної 
громади (змінний контингент) безкоштовно. 

Такий комплексний підхід дозволяє очікувати підвищення 
успішності засвоєння дітьми з когнітивною недостатністю змісту навчання, 
сприяє всебічному розвитку їх особистості з урахуванням індивідуальних 
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можливостей дітей, а також соціалізації та подальшої інтеграції у соціумі, 
розвитку умінь самостійно дбати про себе та керувати своєю поведінкою. 

Доцільним є творчий підхід педагога до використання змісту 
програми, припускаючи її зміни в залежності від індивідуальних 
особливостей дітей та рівня їх дошкільної підготовки. 

Освітня програма школи І-ІІ ступеня передбачає: 
формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; 
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 здобувачів освіти у 
школі І-ІІ ступеня забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної 
частин навчального плану та корекційно-розвиткові заняття, які 
фінансуються з відповідного бюджету. 

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не 
враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження 
здобувачів освіти. 

Освітня програма включає обов’язкові години на корекційно-
розвиткові заняття, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного 
розвитку здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку і 
реалізується 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 закладом у межах гранично 
допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів і потреб 
здобувачів освіти, а також рівня навчально-методичного забезпечення 
закладу. 

Навчання дітей з помірними інтелектуальними порушеннями 
здійснюється адаптовано до пізнавальних можливостей учнів, що 
виявляється у зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером 
та структурою. 
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У програмах, за якими навчаються учні, 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 запропонована більш 
досконала 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 учням 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 
спеціальної школи, тому формування навичок здорового способу життя та 
безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична 
культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів 
інваріантної та варіативної складових навчального плану закладу. 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

І РІК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 
 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
 

№ 
 

Зміст навчання та виховання 
 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

1. Навчання різним засобам  
спілкування 

Формування вміння спілкуватись  
вербальними та невербальними 
засобами, фіксуючи погляд на 
обличчі  співрозмовника; 
Формування вміння відповідати на  
звернену мову, повторювати за 
дорослим слова, наслідувати  
звуковимову; 
Формування вміння вітатись, 
прощатись, висловлювати подяку 
(словом та жестом); 
Формування бажання спілкуватись з  
оточуючими через мовленнєві 
висловлювання. 

2. 
 
 
 
         

Тематика занять 
Я та найближче  оточення 
 Розглядання себе у  дзеркалі: 
відгук на своє ім’я. 
Навчання вмінню співвідносити  
власне  ім’я з собою. 
Розглядання родинних 
фотографій. 
Знайомство зі своєю статтю 
(хлопчик, дівчинка). 
Відповідь на  питання: «Хто 
це?», «Як тебе звуть?». 

Формування вміння емоційно  
реагувати та озиватися на своє ім’я; 
Формування позитивної емоційної  
реакції до членів родини та 
оточуючих; 
Формування вміння розглядати та  
впізнавати себе в дзеркалі, показувати 
та називати себе, членів родини на 
фотографіях; 
Співвідносити себе із зображенням 
відповідно хлопчика чи дівчинки; 
Формування вміння розуміти прості  
питання та відповідати на них 
(навички діалогу). 

  3. Дитячий заклад. 
Знайомство з назвою та 
призначенням кімнат групи. 

Формування вміння розуміти 
призначення кожної кімнати закладу 
та висловлювати свої потреби 
(словом чи жестом), орієнтуючись  на 
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Знайомство з оточуючими 
дорослими у дошкільному 
закладі.  
Відповідь на питання: «Хто це?», 
«Як звуть тьотю?»  

функціональні призначення кожної з 
них (Хочу пити, хочу грати, хочу 
спати…); 
Формування вміння впізнавати та 
називати ім’я оточуючих дорослих та 
дітей. 

 4. 
 

Іграшки 
Знайомство з іграшками та їх 
назвами (машина, лялька, м'яч, 
кубики, піраміда). 
Виконання простих дій з 
іграшками  за мовними 
інструкціями. 
Розглядання малюнків, на яких  
зображені іграшки. 
Звуконаслідування: граємо на  
сопілці–ду-ду-ду, співаємо ляльці  
колискову–а-а-а, катаємось на  
гойдалці–гой-да, пошукаємо  
ляльку –ау-ау. 
 

Формування вміння розрізняти та  
називати іграшки (вилучати за 
проханням педагога); 
Формування вміння розуміти та  
виконувати мовні інструкції 
дорослого («Принеси ляльку. 
Покатай манину. Лови м’яч. Це 
лялька? Що це?»…); 
Формування вміння складати речення 
з 2 слів (Ляля йде, машина їде…); 
Формувати вміння розуміти слова: на, 
дай, візьми; 
Формування вміння співвідносити  
слово, іграшку, малюнок; 
Формування вміння звуконаслідувати 
в процесі виконання дій з іграшками; 

5. Частини тіла.  
 Знайомство з назвами частин 
тіла (голова, руки, ноги) та 
обличчя (очі, ніс, рот, вуха); 
відповідь на питання «Що це?», 
«Покажи, де в тебе…»; 

Формування вміння показувати та  
називати за допомогою педагога 
частини тіла та обличчя на собі, на 
ляльці, на оточуючих, на картинці. 

6. Овочі. Фрукти 
Знайомство з назвами та 
зовнішнім  виглядом овочів  та 
фруктів (огірок, помідор, 
картопля; яблуко, груша, банан) 
Вправи на відокремлення овочів 
та  фруктів від інших груп 
предметів. 

Формування вміння називати овочі, 
фрукти (вилучати за проханням 
педагога); 
Формування вміння співвідносити  
слово, фрукт/овоч, малюнок; 
Формування вміння виділяти овочі, 
фрукти серед інших предметів 
(іграшки, посуд). 

 7. Пори року. Свята 
Знайомство з назвами пір року та  
окремими явищами погоди 
(зима: холодно, сніг; весна: 
теплішає, з’являється трава; 
літо: жарко, сонечко; осінь: 
холоднішає, листя жовкне). 

Збагачувати словник дітей 
відповідними назвами явищ природи; 
Формування вміння впізнавати та 
називати пори року, окремі явища 
погоди (дощ, сніг, сонечко, холодно, 
тепло);   
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Знайомство з зимовим святом 
(Новий рік ). 

Формування розуміння 
словосполучень, підкріплених 
наочною предметною дією 
(Прикрашаємо ялинку. Подарунок під 
ялинкою.);     

8. Тварини. Птахи  
Знайомство з назвами тварин та 
звуконаслідуванням. 
Звуконаслідування: кіт – няв-няв, 
собака–гав-гав; півник – ку-ку-рі-
ку. 

Формування вміння показувати за 
проханням педагога на картинці та 
називати знайомих  тварин, 
звуконаслідувати їм; 
Формування вміння розглядати  
малюнки з зображенням тварин, 
називати  їх дії ( кіт спить…). 

9. Одяг 
Знайомство з назвами одягу та 
місцем його зберігання. 
Розуміння та виконання 
інструкції «покажи 
де….»,«одягни…», «зніми». 
Промовляння кінця фрази за  
педагогом з використанням  
наочного матеріалу. 

Формування вміння називати свій 
одяг; 
Формування вміння виконувати 
мовні  інструкції, протилежні  за 
значенням (Зніми плаття – одягни  
плаття); 
Формування вміння промовляти 
кінець  фрази, яку почав педагог, з  
використанням наочного матеріалу 
(Сашко одягнув… сорочку, шорти).  

10. Посуд. Продукти  харчування. 
Знайомство з назвами предметів 
посуду (тарілка, чашка, ложка) 
та їх функціональним 
призначенням. 
Знайомство з назвами продуктів 
харчування та основних страв. 
Розуміння та виконання 
інструкцій: їж, пий. 

Формування вміння називати знайомі  
предмети посуду та основні страви 
(хліб, каша, борщ, чай, сік); 
Формування вміння розуміти мову  
дорослого та виконувати інструкції  
щодо вживання страв. 

11. Меблі  
 Знайомство з назвами окремих  
видів меблів (стіл, стілець, 
ліжко, шафа), з їх 
функціональним  призначенням. 

Формування вміння розрізняти та 
називати  меблі; 
Формування вміння розуміти та 
виконувати прості доручення 
дорослого (Постав стілець.).  

12. Вулиця. Транспорт.  
Знайомство з вулицею: будинки, 
дорога, машина, автобус. 
Звуконаслідування машині. 

Формування вміння розрізняти та  
називати або показувати об’єкти 
вулиці; 
Формування вміння 
звуконаслідувати. 

13. Рослини.  Формування вміння спостерігати за 
сезонними змінами у світі рослин; 
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Знайомство з рослинами (дерево, 
кущ, трава ( квітка)). 
 

Формувати вміння називати та 
розрізняти дерево від куща, трави. 

14. Розвиток фонематичного слуху 
та  слухового сприймання 
 

Формування вміння слухати та  
розрізняти звуки навколишнього  
середовища, імітувати та визначати їх 
джерело; 
Формування вміння диференціювати 
звуки музичних інструментів та 
голоси оточуючих; 
Розвивати мовне дихання, вміння 
говорити різною силою голосу; 
Формування адекватної реакції на  
інтонацію дорослого.   

15. Розглядання картинок з 
доступним  дітям змістом. 
 

Формування вміння впізнавати та 
називати в зображеннях предмети; 
Формування  вміння розуміти дії, 
зображені на сюжетних малюнках 
(лялька спить, машина їде….). 

16. Читання художніх творів: усна 
народна творчість (народні 
пісеньки, заклички: «Ладусі», 
«Два веселих гуся», «Горщик», 
«Горобчик», «Котик», «Наловила 
баба щук»); збірка «Іграшки» 
А.Барто в перекладі українською 
мовою; Н.Забіла «Сорока 
Білобока» та інші вірші для 
найменших; добірка коротеньких 
оповідань Г.Демченко («Зима», 
«Калинка», «Красно дякуєм за 
хіб» тощо)  

Формувати інтерес до книги та вміння 
слухати та  сприймати простий текст 
з опорою на  наочність (малюнки, 
настільний театр); 
Формування вмінню повторювати за  
педагогом знайомі 
звуконаслідування, лепетання, 
короткі словосполучення; 
Формування вміння домовляти 
закінчення слів у закличках, віршах. 

Показники розвитку на кінець першого року навчання 
Дитина: 

розуміє мову дорослого, знає імена дітей та дорослих, які його 
оточують;  

називає своє ім’я, реагує на нього;  
охоче вступає в спілкування з дорослим (використовує вербальні та 

невербальні засоби), відповідає на запитання;  
може звернутись до дорослого з проханням побутового змісту «Хочу 

пити», «Дай мені» тощо, вітається, прощається, дякує;  
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виконує нескладні доручення, вказівки, знаходить предмети за 
описом, віршиками; 

називає, показує та використовує за призначенням (з допомогою 
дорослого) предмети оточення, дії з ними та трудові дії дорослих; 

має елементарні уявлення про пори року, окремі явища погоди; з 
допомогою дорослого залучається до спостереження за змінами в природі;  

слухає вірші, забавки, емоційно реагує на їх зміст, звуконаслідує. У 
спілкуванні використовує речення з двох-трьох слів.  
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
 

№ 
з/п Зміст навчання та виховання Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 
1. Практичні дії з дискретними  

(предметами, іграшками) та 
неперервними (пісок, вода, 
крупа) множинами. 

Формування вміння сприймати, 
виділяти предмети, множити 
предмети.  
Формування вмінь орієнтуватися у 
предметних діях. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

1.  Виділення окремих предметів з 
множини, складання множини 
з однакових предметів. 

Формування вміння сприймати, 
розрізняти, виділяти предмети за 
кількісними ознаками. 
Формування вміння орієнтуватися у 
предметних діях. 
Формування посидючості, уваги.  

2.  Виділення один і багато 
предметів з предметної 
множини за наслідуванням, 
зразком, складати множини з 
окремих предметів. 

Формування зорового тактильно-
рухового сприймання. 
Формування вміння аналізувати, 
порівнювати. 
Збагачувати пасивний словниковий 
запас. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

3.  Виділення один і багато 
предметів з множини за 
словесною інструкцією. 

Формування вміння сприймати, 
розрізняти, виділяти «один-багато» 
предметів за словесною інструкцією. 
Формування вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Збагачення словникового запасу за 
рахунок слів, що означають кількісні 
ознаки предметів. 
Формування посидючості, уваги. 
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Формування бажання діяти з 
предметами.  

4.  Розрізнення дискретних 
(іграшки, предмети) і 
неперервних (вода, пісок, 
крупа) множин за кількісною 
ознакою (зразок мовленнєвого 
висловлювання: у великому 
відерці багато піску, у 
маленькому – мало). 
 

Формування вміння сприймати, 
розрізняти, множини. 
Формування вміння аналізувати, 
порівнювати. 
Збагачення пасивного словника за 
рахунок слів - кількісних ознак та 
кількісних відношень. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

5.  Знаходження один, багато, 
мало однорідних предметів у 
спеціально підготовлених 
умовах (на столі, полицях, 
шафах, обмежувальній ділянці 
кімнат). 

Формування вміння сприймати, 
розрізняти, виділяти предмети, 
множини предметів. 
Формування вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток мовлення, формування 
розуміння дітьми мовленнєвої 
інструкції, яка включає математичні 
уявлення. 
Формування бажання діяти з 
предметами, виконувати завдання. 

6.  Розрізнення кількості – пустий-
повний, використовувати у 
мовленні слова пустий-повний. 

Формування вміння сприймати, 
розрізняти предмети за кількісною 
ознакою. 
Формування вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати; 
Розвиток мовлення шляхом 
накопичування словарного запасу. 

Формування емоційного відношення 
до заняття. 

7.  Виділення 2 предметів з 
множини за наслідуванням, 
зразком. 

Формування на основі предметних 
дій зорового, тактильно-рухового 
сприймання, пошукових способів 
орієнтування. 
Розвиток мовлення, поширювати 
розуміння дітьми мовленнєвої 
інструкції. 
Формування бажання діяти з 
предметами. 

8.  Зіставлення кількості 1 та 2 з 
кількістю пальців, відповіді на 
запитання «скільки?», 

Формування зорового, слухового, 
дотиково-рухового сприймання. 



 
 

14 

називаючи числівники «один», 
«два». 

Формування виділяти, розрізняти 
предмети, множини; Поширювати 
розуміння дітьми мовленнєвих 
інструкцій. 
Домагатися відповідей на поставлені 
питання. 
Формування посидючості, уваги. 

9.  Виділення 2 предметів з 
множини за словесною 
інструкцією. 

Формування вміння орієнтуватися в 
практичних діях. 
Формування вміння сприймати, 
розрізняти, виділяти предмети з 
множини. 
Розвиток мовлення, розуміння дітьми 
словесних інструкцій. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення. 

10.  Знаходження 1, 2 і багато 
однорідних предметів у 
спеціально створених умовах. 

Формування вміння орієнтуватися в 
просторі. 
Розвиток зорового, слухового, 
дотиково-рухового сприймання. 
- Розвиток вміння аналізувати, 

порівнювати, узагальнювати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Накопичення словникового запасу за 
рахунок слів, що означають кількісні 
та якісні ознаки предметів. 
Формування бажання діяти з 
предметами, виконувати завдання. 

11.  Показ та називання одиничних 
і парних частин тіла та обличчя 
(дві руки, дві ноги, один ніс і 
т.д.) 

Формування вміння орієнтуватися у 
просторі. 
Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Розвиток мовлення шляхом 
накопичення словника, що означає 
кількісні відношення. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення до заняття, бажання 
виконувати завдання. 

12.  Знаходження заданої кількості 
однорідних предметів – 1, 2, 
багато в оточуючій дійсності. 

Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток уміння сприймати, 
розрізняти, групувати предмети. 
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Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення до заняття, бажання діяти 
з предметами. 

13.  Складання рівних за кількістю 
множин предметів, складання 
пари, розуміння виразу 
«стільки…скільки» 
 

Розвиток орієнтувально-
дослідницьких дій. 
Формування вміння сприймати, 
розрізняти, групувати предмети за 
певною кількісною ознакою. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Формування позитивно-емоційного 
відношення до заняття, бажання діяти 
з предметами. 

14.  Співставлення елементів 
множин, що сприймаються 
різними аналізаторами без 
переліку (плеснути в долоні 
стільки разів, скільки ляльок на 
столі; на кожний оплеск 
дефектолога, відкласти одну 
іграшку). 

Формування пошукових способів 
орієнтування. 
Розвиток уміння сприймати елементи 
множин різними аналізаторами. 
Розвиток уміння сприймати 
просторові та кількісні властивості 
предметів; 
Розвиток способів мисленнєвої 
діяльності. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Формування позитивного відношення 
до заняття, бажання виконувати 
завдання. 

Показники розвитку на кінець першого року навчання 
Дитина: 

виділяє 1,2 і багато предметів з множини; 
співвідносить кількість 1,2 з кількістю пальців; 
розрізняє дискретні та неперервні множини за кількістю 1, 2, багато, 

мало, пустий, повний, використовує у мовленні назви кількості; 
знаходить 1,2 і багато однорідних предметів в оточуючому 

середовищі; 
складає рівні за кількістю множини предметів. Розуміє вираз 

«стільки…скільки». 
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

№ 
 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

 Малювання 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

Демонстрація прикладів 
малювання.  
Порівняння предметів та їх 
зображень на картинці. 
Демонстрація деяких дій пензлем 
на аркуші паперу (іде сніг, крапає 
дощ…). 
Ознайомлення з кольором, 
розміром, формою.  
Вправи на розвиток дрібної 
моторики рук. 
 
Знайомство з основними 
інструментами і приладдям 
(олівцями, фарбами, пензлем, 
папером) і правилами діяльності 
з допомогою різних інструментів.  
 
Малювання пальцями фарбою 
(відбиток намащеного фарбою 
пальця на аркуші паперу).  
 
Малювання кольоровою крейдою 
на дошці. 
 
Цілеспрямоване використання 
олівця (від хаотичного 
намотування ліній до свідомого 
руху), наслідуючи дії педагога.  

 Формувати вміння розглядати 
яскраві предмети та називати їх. 
Формувати вміння знаходити 
подібність предмету та його 
зображення.  
Спонукати емоційно сприймати 
іграшки, картини, ілюстрації; 
впізнавати художні образи.  
Формувати вміння знати призначення 
матеріалів та інструментів для 
малювання. 
Грати в спеціальні ігри, спрямовані на 
ознайомлення з кольором, розміром, 
формою. 
Формувати вміння виконувати вправи 
для кисті руки (рухи пальцями, 
кожною рукою окремо і разом, 
поперемінно і синхронно).  
Формувати вміння правильно 
тримати аркуш паперу перед собою 
(рівно, паралельно до краю стола). 
Заохочувати бажання виконувати дії 
(пальцем, олівцем, пензлем) по 
аркушу.  
Формувати вміння правильно 
тримати олівець (пензлик) трьома 
пальцями, не затискувати в кулаці, 
допомагати лівою рукою 
притримувати аркуш паперу.  
Формувати вміння відтворювати 
нескладні предмети та явища за 
показом зразка та без нього, 
використовуючи елементарні 
способи зображення  (лінії, плями, 
мазки, крапки).  
Навчати поєднувати результат 
зображення з життєвими діями і 
конкретними подіями. 
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 Ліплення 
6.  
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
10 

Демонстрація прикладів 
ліплення (іграшки з глини, 
пластиліну, солоного тіста). 
 
Ознайомлення з матеріалами для 
ліплення (солоне тісто та 
пластилін) і правилами 
діяльності з допомогою різних 
інструментів. 
 
Оволодіння елементарними 
способами ліплення 
(розминання, відщипування, 
розігрівання, з’єднування). 
 
Розкочування солоного тіста 
(далі пластиліну)  між долонями 
«Палички» («Бублик», 
«Крендель»);  колоподібними 
рухами («Кулька», «Колобок», 
«Помідор»). 
 
Ліплення предметів з двох частин 
«Лялька-наваляйка», 
«Вишеньки», «Брязкальце».  

Формувати передумови самостійного 
ліплення.  
 
Формувати вміння знати призначення 
матеріалів та інструментів для 
ліплення. 
 
Формувати вміння копіювати дії 
педагога і виконувати його команду. 
 
Формувати вміння розминати, 
відщипувати, розігрівати, з’єднувати, 
розкочувати шматки тіста, в 
подальшому пластиліну. 
 
Формуваи вміння передавати форму в 
об’ємі, ліпити предмети простої 
форми (палички, кульки, кільця). 
 
Виділяти форму, розмір, просторове 
співвідношення предметів, 
створювати найпростіші композиції. 
  
Формувати вміння використовувати в 
грі готовий об’єкт ліплення.   
 
Формувати позитивне ставлення до 
процесу ліплення. 

 Аплікація 
11. 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
13. 

Демонстрація прикладів 
аплікації. Впізнавання в аплікації 
різних предметів з оточення.  
 
Демонстрація процесу 
прикрашання предметів за 
допомогою накладання 
елементів візерунка (на 
намальований фартушок  
накладаємо яскраву прикрасу). 
 
Використання традиційних та 
нетрадиційних матеріалів для 

Формувати вміння впізнавати в 
аплікації різні предмети. 
Формувати вміння накладати 
елементи аплікації на готову форму 
(вибирати місце розташування 
прикраси). 
Формувати вміння знати призначення 
матеріалів та інструментів для 
аплікації. 
Формувати вміння відтворювати рухи 
сухим пензлем при намазуванні клею 
на папір (від середини елементу 
аплікації до країв).  
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14.   

аплікації (кольоровий папір, 
картон, тканина, сухі рослини, 
готові картинки з журналів або 
дитячих малюнків).  
 
Використання пензля для клею за 
цільовим призначенням 
(намазування клею на елемент).  

Формувати вміння копіювати дії 
педагога і виконувати його команду. 
Спонукати самостійно вибирати як 
предмет, так і прикрасу до нього.  
Формувати позитивне ставлення до 
процесу аплікації. 
Формувати поняття про можливість 
використання в процесі аплікації 
різних матеріалів.  
Формувати вміння виконувати 
нескладну сюжетну аплікацію 
(«Кольорові м’ячі», «Гриби», 
«Новорічні кульки»). 

 
Показники розвитку на кінець першого року навчання 

Дитина: 
супроводжує поглядом рухи руки педагога під час виконання 

малювання, аплікації, ліплення; орієнтується на площині аркуша паперу;  
знаходить подібність в окресленні ліній, кольорових плям з 

предметами та явищами довкілля, радіє їх яскравості; 
емоційно сприймає іграшки, картини, ілюстрації;  
відтворює нескладні предмети та явища в продуктивній діяльності; 
орієнтується в назвах матеріалів та інструментів, намагається 

працювати з різними матеріалами,  дбайливо ставиться до них;  
виділяє форму, розмір, просторове співвідношення предметів; 

намагається передавати форму в об’ємі; 
використовує результати власної продуктивної діяльності в якості 

предметів-замінників для ігрових дій. 
 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  
 

№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ І. Основні рухи 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Ходьба, вправи для 
рівноваги 

Ходьба по рівній поверхні. 
Ходьба в одному напрямі по 
доріжці, покладеній на підлогу 
дошці.  
Ходьба гуртом за вихователем у 
заданому напрямку.  

 
 
Формування уявлення про види 
основних рухів. 
Формування процесів пізнавальної 
діяльності шляхом ознайомлення 
вихованців з новими поняттями. 
Формування навички ходьби. 
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2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Ходьба в різних напрямках.  
Ходьба парами, тримаючись за 
руки.  
Ходьба поміж предметами.  
Ходьба по доріжці. 
Ходьба по колу, тримаючись за 
руки.  
Ходьба приставними кроками 
правим та лівим боком, руки на 
поясі. 
Ходьба по похилій дошці, один 
край якої піднято над підлогою 
на 10-15 см, і сходження донизу 
по ній.  
Переступання через палицю 
або шнур, піднятий на 12-
18см над підлогою.  

Біг 
Біг гуртом, до 5-ти метрів. 
Біг з предметами. 
Біг по колу.  
Біг по лінії. 
Біг зі зміною напрямку руху. 

Стрибки 
Стрибки на двох ногах на місці.  
Стрибки на двох ногах з 
просуванням уперед. 
Стрибки через лінію, мотузку, 
покладену на підлогу. 
Стрибки у довжину з місця.  
Стрибки в обруч, з обруча, 
покладеного на підлогу.  
Стрибки з лави. 

Кидання 
Скочування великих м'ячів по 
похилій поверхні. 
Кидання (метання) маленьких 
(тенісних) м'ячів однією рукою 
(правою чи лівою) на 
дальність. 
Прокочування м'яча 
дорослому двома руками по 
підлозі з положення сидячи. 

Розвиток інтересу до фізичних рухів 
та потреби в руховій активності. 
Збагачення рухового досвіду. 
Розвиток кінеститичного 
сприймання. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ. 
Формування уявлення щодо власного 
тіла, його основних частин та їх 
рухів. 
Розвиток розуміння прохань-команд, 
що відображають основні рухи та дії, 
напрямки руху (вперед, назад, 
праворуч, ліворуч, вгору, донизу та 
ін.). 
 
 
 
Формування навички бігу. 
Розвиток орієнтування у просторі. 
Розвиток уміння використовувати 
простір та перебувати в ньому поруч 
з іншими. 
 
Формування стрибкових умінь. 
Формування уміння виконувати рухи 
за зразком, за наслідуванням, за 
сигналом, словесною інструкцією. 
Формування ритмічності рухів 
(рівномірна повторюваність та 
чергування). 
Розвиток словникового запасу. 
 
 
Формування навички кидання. 
Розвиток наочно-образного 
мислення та зв’язного мовлення на 
основі формування знань про 
фізкультурні знаряддя та дії з ними. 
Формування операційно-технічних 
навичок рухової діяльності: діяти 
двома руками (захоплювати, 
утримувати, кидати, котити і т.п.). 
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5 

Кидання м'яча через мотузок 
(висота 1—1,2 м). 

Повзання та лазіння 
Повзання з опорою на долоні та 
коліна. 
Повзання поміж двох ліній  
Пролізання під шнуром. 
Лазіння по похилій драбинці 
приставним кроком і 
спускання донизу. 

 
 
Формування навичок повзання та 
лазіння. 
Виховання організованості, 
дисциплінованості. 
Виховання інтересу до 
запропонованих фізичних вправ та 
ігор. 
Виховання позитивного емоційного 
ставлення до виконання фізичних 
рухів. 

 Розділ ІІ. Загальнорозвивальні та коригуючі вправи 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

Вправи для рук та  
плечового поясу. 

Піднімання рук вперед, донизу, 
догори. 
Розкачування руками вперед-
назад. 
Помахи кистями догори — 
донизу. 

 
 
 
 
 

Вправи для тулуба 
Нахили вперед. 
Повороти праворуч (ліворуч), 
назад. 
Повороти з положення на спині 
на бік, на живіт, на другий бік і 
знову на спину. 
Нахили з положення сидячи 
уперед. 

Вправи для ніг 
Підтягування з положення 
сидячи ніг до себе, згинаючи в 
колінах. 
Присідання без підтримки. 
Почергове піднімання правої, 
лівої ноги, згинаючи їх у 
колінах. 

Формування кінеститичних 
відчуттів. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ. 
Розвиток координації рухів обох рук, 
рук та ніг. 
Розвиток полісенсорного 
сприймання. 
Розвиток усвідомленості, швидкості 
й точності сприйняття образно-
вербальної інформації. 
Стимулювання активності та 
самостійності вихованців на занятті. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення на основі розуміння правил 
виконання фізичних вправ та ігрових 
завдань. 
Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення засвоєного 
матеріалу на основі 
запам’ятовування послідовності 
виконання рухів вправи. 
Корекція просторової орієнтації та 
просторових уявлень.  
Виховання інтересу до 
запропонованих фізичних вправ. 
Формування навичок 
запам’ятовування та адекватного 
відтворення інформації. 
Розвиток уміння пригадувати 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крокування праворуч-ліворуч, 
руки на поясі. 
Ходьба по кімнаті, високо 
піднімаючи коліна. 

Вправи з корекції 
позотонічних реакцій. 

Повороти голови праворуч 
(ліворуч), вгору (донизу). 
Кругові оберти головою 
праворуч та ліворуч почергово.  
 

 
 
 
 

Вправи для розвитку 
координації рухів. 

Почергове перенесення ноги (з 
положення сидячи) через 
палицю, в одну та другу 
сторону. 
Нахили вперед, сидячи на 
дитячому стільціє 
Згинання ніг у колінах з 
положення сидячи. 

Вправи для корекції 
постави. 

Лежачи на спині, рухи рук в 
сторони, догори, донизу. Те ж 
саме на животі.  
Оплески долонями за спиною 
та над головою, незгинаючи 
рук.  
Рухи рук з обручем донизу, 
догори.  
Згинання та розгинання спини, 
наслідуючи рухам кицьки. 

вивчений матеріал. 
Розиток розумових операцій аналізу, 
синтезу, порівняння, узагальнення. 
Розвиток готовності прийняти 
вербальну допомогу під час 
виконання рухових дій.  
Виховання організованості, 
дисциплінованості. 
Розвиток активного мовлення та 
збагачення словникового запасу на 
матеріалі фізичних вправ. 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
Розвиток стійкості уваги, можливості 
її розподілу та переключення. 
Розвиток зорово-моторної 
координації, простежування 
поглядом за рухами різних частин 
тулуба. 
Розвиток спостережливості. 
Формування вміння наслідувати різні 
рухи під час фізичних вправ. 
Виховання інтересу до участі в 
колективному виконанні фізичних 
рухів. 
Виховання позитивних вольових 
(стриманність) та моральних 
(доброзичливість, емпатійність) рис 
особистості. 
Корекція вад постави. 
Стимулювання рухової активності. 
Удосконалення навички рухової дії. 
Формування координаційних 
здібностей. 
Виховання навичок правильної 
поведінки, дисциплінованості.  

 Розділ ІІІ. Прикладні вправи 
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12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вправи для дрібної 
моторики пальців та 

сумісних дій рук. 
Рухи рук вперед, повертаючи 
долоні догори — донизу. 
Рухи рук вперед з 
поворушенням пальцями. 
З різних положень рук 
стискання та розгинання 
пальців. 
Намотування мотузки 
(завдовжки 2—3 м) на палицю. 

Вправи для розвитку 
цілеспрямованості рухів. 

Кидання м’яча в обруч, який 
лежить на підлозі  
Стрибки з оплесками та 
крокування 
Проповзання поміж ніжок 
стільця. 

 
 

Танцювально-ритмічні 
вправи. 

Початок та закінчення рухової 
діяльності відповідно до 
звучання музики.  
Ритмічна ходьба та біг під 
музику. 
Підскоки на двох ногах 
(пружинити ногами, трохи 
присідаючи). 
Притоптування ногами в такт 
музиці. 
Повороти кистями рук та 
плескання в долоні в такт 
музиці. 

Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ. 
Формування вміння виконувати за 
наслідуванням різні рухи кінцівок та 
пальців рук, прослідковуючи за 
допомогою зорового аналізатора. 
Розвиток усвідомленості, швидкості 
й точності сприйняття образно-
вербальної інформації. 
Розвиток словникового запасу. 
Формування комунікативних умінь.  
Розвиток емоційного ставлення до 
почутого та відтвореного. 
Формування вміння аналізувати 
інформацію педагога. 
Стимулювання активності та 
самостійності під час ігор з 
педагогом та ішими дітьми. 
Розвиток емоційного сприймання. 
Формування вміння орієнтуватися у 
просторі, починати та закінчувати 
рухи одночасно з музикою. 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної ігрової діяльності. 
Виховання спритності та 
самостійності. 
Розвиток усвідомленості сприйняття 
образно-вербальної інформації. 
Формування потреби контролювати 
та оцінювати власні рухи. 
Виховання культури поведінки та 
інтересу до танцювально-рухливих, 
хороводних ігор. 
Виховання спритності та 
витривалості. 
Виховання навичок правильної 
поведінки, дисциплінованості. 

Розділ ІV. Рухливі та спортивні ігри-розваги 
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15 Ігри з бігом 
,,Птахи та автомобіль”, 
,,Літаки”, ,,Курочка-
чубатурочка”, ,,Машини”, 
,,Миші та кіт”. 

Ігри зі стрибками 
,,Пружинки”, ,,Стрибни через 
паличку”, ,,Стрибни в коло”, 
,,Стрибай — плескай”. 

Ігри з повзанням та лазінням 
,,Доповзи до брязкальця”, 
,,Збери кільця”, ,,До мишки в 
гості”. 

Ігри з метанням та ловлею 
,,Кинь та дожени”, ,,Хто далі 
кине м'яч”, ,,Скоти з гори”, 
,,Кинь через мотузочок”. 

 

Формування інтересу до рухливих 
ігор. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
рухливих ігор та ігрових вправ. 
Розвиток швидкісно-силових 
якостей. 
Активізація рухової діяльності за 
допомогою різних ігрових вправ. 
Розвиток словникового запасу, 
комунікативних вмінь та образного 
мислення. 
Формування умінь діяти за 
правилами, взаємодіяти один з 
одним; діяти за визначеним сигналом 
у рухливих іграх. 
Формування вміння самостійно 
змінювати напрямок руху.  
Виховання поваги та дбайливого 
ставлення один до одного під час 
колективної рухової діяльності. 
Виховання спритності та 
витривалості. 

 Розділ V. Виховання культурно-гігієнічних навичок 
(Основи здоров’я) 

16 Під час умивання 
Підставляння рук під струмінь 
води, змивання мильної піни з 
рук, використання рушника. 

Під час годування 
Сідання на стілець, пиття з 
чашки, утримування її обома 
руками, споживання їжі 
ложкою, вживання хліба з 
рідкою стравою, застосування 
серветки, подяка після 
споживання їжі, вставання з-за 
столу, присування стільця. 
Своєчасне повідомлення 
(вербальне та невербальне) про 
потребу сісти на горщик. 

Використання носової 
хустинки (з допомогою 

Формування елементарних 
гігієнічних навичок. 
Формування елементів 
самостійності.  
Розвиток мислення, словникового 
запасу, дрібної моторики рук. 
Формування культури поведінки під 
час годування. 
Виховання інтересу та позитивного 
ставлення до культурно-гігієнічних 
та режимних моментів. 
Формування естетичних відчуттів. 
Виховання поваги до однолітків. 
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дорослого). 

Показники розвитку на кінець першого року навчання 
Дитина: 

має уявлення про різновиди основних рухів (ходьба, біг, стрибки, 
повзання, лазіння); 

проявляє інтерес до виконання вправ; за допомогою дорослого 
приймає відповідне вихідне положення; частково самостійно виконує 
вправи; 

проявляє інтерес до виконання ігрових вправ; 
частково самостійно виконує вправи; виконує рухові дії за словесною 

інструкцією; 
частково самостійно виконує вправи; виконує рухові дії за словесною 

інструкціє; 
намагається за запитаннями педагога оцінювати власні рухи; 
з допомогою педагога намагається орієнтуватися в просторі кімнати; 
має уявлення про танцювально-ритмічні рухи та вправи; 
виконує за зразком та словесною інструкцією рухи під музичний 

супровід, плескає в долоні; 
має уявлення про різні види рухливих ігор; за підказкою дорослого 

намагається діяти за правилами гри (використовуючи атрибутику рухливих 
ігор (каталки, візочки, автомобілі, літаки та т.п.); 

з допомогою дорослого  користується предметами особистої гігієни: 
милом, рушником, серветкою та носовою хусточкою; 

намагається самостійно сідати на стільчик; 
за підтримки дорослого п’є з чашки, споживає їжу ложкою; 
повідомляє (жестами, голосом) про фізіологічні потреби. 

 
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ І. Творчі ігри 
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Сюжетно-відображувальні 
ігри 

Іграшки та предмети 
найближчого оточення.  
Безпечне використання та 
способи дії з ними відповідно до 
їх призначення.  
 
Ігри з сюжетними іграшками 
(ляльки, іграшкові тварини, 
побутова і транспортна 
іграшка). Обігрування 
сюжетних іграшок – м'яч, 
лялька, машина, зайчик, 
ведмедик. 
 
Елементарні сюжетно-
відображувальні ігри за 
побутовою тематикою (на 
стільчику лялька буде сидіти, з 
тарілки лялька буде їсти). 
 
Ігрові завдання з різними 
іграшками (погодувати качечку, 
собачку, зайця; покласти 
великого і маленького 
ведмедиків спати). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Формування уявлення про іграшки та 
предмети найближчого оточення. 
Формування наочно-образного 
мислення та зв’язного мовлення на 
основі формування знань про 
іграшки, предмети та дії з ними. 
Формування інтересу до предметно-
ігрових дій. 
Формування вміння діяти за показом 
педагога. 
Формування потреби у спілкуванні. 
Формування початкових навичок 
рольової поведінки. 
Формування операційно-технічних 
навичок гри: діяти двома руками 
(захоплювати, утримувати, 
наближати, повертати іграшку в 
процесі роздягання, одягання, 
поєднувати частини предмета тощо). 
Розвиток координації рухів обох рук, 
зорово-моторної координації, 
простежування поглядом за рухами 
руки, за іграшкою. 
Формування ставлення до ляльки як 
до ігрового замінника людини: 
дивитись в очі, погладжувати по 
голівці, говорити лагідні, пестливі 
слова.  
Формування вміння спокійного 
поводження під час гри з іншими 
дітьми, поважати, допомагати один 
одному, разом радіти успіхам та 
новим іграшкам. 
Виховання добрих почуттів по 
відношенню до іграшок (приласкати 
зайчика, нагодувати ляльку) та 
дбайливого ставлення до іграшок (не 
ламати, після гри ставити іграшки на 
свої місця та ін.). 
Виховання відношення до ляльки як 
до партнера по грі (доньки, 
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2 

 
Театралізовані ігри 

Театралізовані ігри на основі 
первинного досвіду спілкування 
з персонажем („Лялька Катруся 
виступає на концерті”) та 
контактів з дорослими („На 
бабусиному подвір’ї”). 
Ігри-імітації, що передають 
характерні рухи та 
звуконаслідування („Квочка та 
курчата”, „Кішка та кошенята”, 
„Літаки”, „Автомобілі”, 
„Бджілки” та ін.). 
Ігри-імітації, що 
супроводжуються текстом 
(збирати квіти, літати як 
метелик, стрибати як зайчик, 
вмиватися як кішка та ін.). 
Способи вирішення проблемно-
ігрових ситуацій („Наш 
ведмедик захворів”, „У лисички 
немає будиночка”, „Зайчик 
загубив свої чобітки”, „Лялька 
Оля забруднила платтячко”, 
„Мавпочка чекає гостей”, „Як 
розвеселити сумного 
ведмедика?”). 

дівчинки).  
 
Розвиток активного мовлення та 
збагачення словникового запасу на 
матеріалі ігор-імітацій. 
Розвиток звуконаслідування 
тваринам, гуління, плачу ляльки, 
наслідування характерним для 
машин звуків. 
Розвиток зорового, слухового та 
тактильного сприймання. 
Розвиток рухової активності на 
звуконаслідування. 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
Розвиток стійкості уваги, можливості 
її розподілу та переключення. 
Розвиток спостережливості. 
Формування інтересу до участі в 
інсценуваннях знайомих казок з 
використанням різних театральних 
засобів (настільний театр, кольорові 
рукавички, ляльки-бібабо та ін.). 
Виховання емпатії, охайності, 
дисциплінованості. 
 

Розділ ІІ. Дидактичні ігри 
3 

 
Види дидактичних іграшок. 
Ігри з дидактичними іграшками 
(мотрійки, пірамідки, вежі, 
вкладиші, кольорові 
стовпчики). 
Настольні ігри з картинками, 
мозаїка, кубики та ін. 
Співвіднесення предметів за 
величиною (великий, 
маленький) або за формою 
(куля, куб та ін.), кольором. 
Групування однорідних 
предметів (олівці, палички) за 
однією ознакою (величина, 

Розвиток полісенсорного 
сприймання та дрібної моторики. 
Розиток розумових операцій аналізу, 
синтезу, порівняння, узагальнення. 
Стимулювання активності та 
самостійності на занятті. 
Розвиток пізнавальних функцій руки: 
координації рухів обох рук із 
зоровим прослідковуванням 
(захоплювання, утримування, 
наближення, перевертання, 
вкладання і т. п.); 
Формування адекватного емоційного 
ставлення та інтересу до іграшок, 
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форма, колір). 
Дидактичні ігри на розвиток 
уваги та пам’яті (чого не стало 
та ін.); слухового 
диференціювання (що звучить 
та ін.), тактильних відчуттів, 
температурних та вагових ознак 
(,,Чарівний мішечок”, ,,Теплий 
– холодний”, ,,Легкий – важкий” 
та ін.); дрібної моторики рук 
(іграшки з ґудзиками, гачками, 
блискавками, шнуровкою та 
ін.). 
Взаємопов'язані прямі та 
зворотні дії з предметами 
(розкладати і збирати, виймати і 
вкладати): розкладання і 
збирання кольорових ковпачків, 
скочування кульки, вкладання 
одних предметів у інші (менших 
у великі), накривання менших 
предметів великими, збирання 
іграшки з двох частин 
(мотрійки, бочата, яйця). 
Дії з переміщенням предметів 
(збирання пірамідки (вежі) 
шляхом нанизування на 
стрижень 3-5 однакових або 
різної величини кілець). 

бажання грати з ними. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення на основі розуміння правил 
та ігрових завдань. 
Збагачення чуттєвого досвіду. 
Розвиток спостережливості та 
уважності. 
Формування практичних дій 
обстеження ігрової наочності  через 
дотик, зорове сприймання, м’язові 
відчуття. 
Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення засвоєного 
матеріалу на основі 
запам’ятовування ознак дидактичних 
предметів та умов (правил) гри. 
Корекція просторової орієнтації та 
просторових уявлень. 
Формування навичок 
запам’ятовування та адекватного 
відтворення інформації. 
Активізація уваги та орієнтування у 
просторі. 
Розвиток уміння пригадувати 
вивчений матеріал. 
Розвиток готовності прийняти 
вербальну допомогу під час 
збагачення уявлень про властивості 
предметів оточуючого середовища.  
Розвиток вміння за допомогою 
педагога порівнювати, групувати, 
встановлювати подібності та 
розбіжновті однорідних предметів за 
однією з сенсорних ознак. 
Формування дбайливого ставлення 
до іграшок та людей. 
Формування вмінь застосовувати 
набуті знання та навички під час 
самостійної гри. 
Виховання позитивних вольових 
(стриманість) та моральних 
(доброзичливість, емпатійність) рис 
особистості. 
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Розділ ІІІ. Рухливі ігри. 
 4 Особливості та правила 

поведінки під час проведення 
рухливих та хороводних ігор. 
 
Імітаційні ігрові рухи. 
 
Використання простору під час 
перебування в ньому разом з 
іншими. Орієнтування в 
просторі кімнати. 
 
Хороводні пісні. 
 
Рухи під музичний супровід 
(ритмічні ігри у пісенно-
речетативному супроводі). 
 
 

Розвиток уваги. 
Розвиток усвідомленості, швидкості 
й точності сприйняття образно-
вербальної інформації. 
Розвиток словникового запасу. 
Розвиток емоційного ставлення до 
почутого. 
Розвиток уміння виконувати 
прохання-команди, які відображають 
основні рухи і дії та напрямок руху. 
Формування вміння аналізувати 
інформацію педагога. 
Стимулювання активності та 
самостійності під час ігор з 
педагогом та ішими дітьми. 
Розвиток емоційного сприймання. 
Розвиток координації. 
Корекція вад постави. 
Удосконалення навички рухової дії. 
Формування вміння орієнтуватися у 
просторі, починати та закінчувати 
рухи одночасно з музикою. 
Формування вміння рухатися, не 
заважаючи іншим учасникам гри. 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної ігрової діяльності. 
Розвиток усвідомленості сприйняття 
образно-вербальної інформації. 
Формування потреби контролювати 
та оцінювати власні рухи. 
Виховання культури поведінки та 
інтересу до рухливих, хороводних 
ігор. 

Розділ ІV. Українські ігри. 
5 Види українських народних 

ігор, потішок, пестійок, загадок. 
 
Дитячі фольклорні ігри 
(відповідно до пори року, 
православних свят, діяльності 
людей). 

Розвиток словникового запасу, 
образного мислення. 
Розвиток системи зорово-слухо 
рухового зв’язку; 
Формування вміння діяти за 
правилами народної гри. 
Формування вміння застосувати 
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Уставні традиції, форми та 

прийоми виконання ігрових дій, 
що створюють ігрову ситуацію, 

спонукають до активності та 
самостійності. 

знайомі ігри під час самостійної 
ігрової діяльності. 
Формування темпо-ритмової 
структури рухів. 
Виховання інтересу до українських 
народних ігор. 

Виховання дбайливого ставлення 
один до одного. 

Розділ V. Конструктивно-будівельні ігри 
 Види будівельного матеріалу. 

Будівельні ігри. 
 
Дії з кубиками (ставити кубики 
один на одний). 
 
Розгортання елементарної 
сюжетної лінії з 2-3 будівельно-
ігрових ситуацій. 

 

Розвиток мислення, словникового 
запасу, дрібної моторики рук під час 
виконання дій з будівельним 
матеріалом. 
Розвиток тактильно-кінестетичного 
сприймання.  
Розвиток пізнавальної функції руки. 
Формування дій використання 
конструктивно-будівельного 
матеріалу в ігровій діяльності. 
Розвиток сприймання просторових 
властивостей об’єктів 
(форма,величина, розташування) під 
час будівельних ігор та 
конструктивних вправ-завдань.  
Виховання інтересу до будівельних 
ігор. 

Виховання поваги та бережливого 
ставлення до будівель однолітків. 

Показники розвитку на кінець першого року навчання 
Дитина: 

використовує (запропоновані дорослим) предмети та виконує 
спеціальні наслідувальні дії з ними; 

розвиває позитивні емоції, реакції на іграшку, знаходить іграшку за 
назвою; 

відтворює життєві ситуації за допомогою сюжетно-образних іграшок 
слідом за дорослим, бере безпосередню участь в іграх (одягання, годування 
тощо); 

розвиває інтерес до запропонованих дорослим завдань, які містять 
певні іграшки (бочечка, формочка); 

відповідними ігровими діями здійснює різноманітні завдання (купаю 
ляльку, витираю …); 

вміє ставити один на один кубики, цеглини, поряд у різних позиціях. 
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СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ 
 

№ 
з/п 

Зміст навчання та 
виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної 
роботи 

1 Розвиток зорового 
сприймання. 
Формування у дитини зорової 
уваги: 

- - зосереджуватись на іграшці, 
яка знаходиться у власних 
руках чи у педагога; 

-  брати та утримувати 
іграшку/предмет однією чи 
двома руками;  

- утримувати іграшку/ 
предмет тривалий час. 
 Спостереження за діями 
педагога: 

- відтворення  дитиною 
дій дорослого без предмету 
(хлоп-хлоп, топ-топ,  тук-
тук,);  
- відтворення  дитиною 
дій дорослого з сюжетними 
іграшками (коник скок-скок, 
зайчик плиг-плиг). 
Виконання простих дій 
сумісно із дорослим ( руки 
дитини у руках педагога), за 
наслідуванням за діями 
педагога:  
- виконувати прості 
предметно-ігрові дії протягом 
яких необхідно 
виокремлювати предмети за 
формою: «Знайди, що 
котиться, а що ні?», «Добери, 
що котиться», за розміром: 
«Дай велику кульку, м’ячик, 

Концентрація зорової уваги 
дитини на заданих предметах або 
їх властивостях у процесі  
багатократного використання на 
практиці різноманітних проб, 
примірювань, на основі 
використання різноманітних за 
своїми властивостями об’єктів у 
різних ситуаціях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування уявлень про 
властивості та якості  предметів.  
 
 
Удосконалення зорово-рухової 
координації на основі 
спостереження за  власними діями. 
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цеглинку тощо», за кольором: 
«Візьми червоний кубик».  
Ознайомлення з 
використанням прийомів  
накладання, прикладання для 
отримання результату.  
Фіксування словом педагога 
результат дії дитини.   
Формування вказівного жесту 
на означений предмет. 
Виокремлення предмету із 
загального фону: «Знайди / 
покажи машинку, кубик, 
ляльку…». 
Звертання уваги дитини на 
властивостях знайомих 
іграшок (предметів): 

- колір (червоний, 
жовтий); 

- розмір (великий, 
маленький); 

- форму (куля, коло, 
цеглина, кубик); 

- фактуру (гладеньке, 
жорстке).  

Розрізнення червоного та 
жовтого кольорів  в умовах 
наслідування діям педагога: 
ставити кубики один на 
другий, підбирати іграшковий 
посуд, одяг для ляльки. 
Розрізнення кулі, куба 
(об’ємних фігур) за 
наслідуванням діям педагога: 
котиться, не котиться, докоти 
кулю.  
Розрізнення пласких форм  
шляхом накладання: такий – 
не такий. Співвідношення 
об’ємної фігури та пласкої 
форми: проштовхування 
об’ємних фігур у відповідні 

 
 
 
 
 
 
Розвиток мовлення у процесі 
ознайомлення з назвами ознак та 
властивостей предметів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування цілісності 
сприймання зображеного об’єкту в 
процесі складання розрізного 
малюнка. 
Формування сприймання простору 
на основі ознайомлення з 
поняттями угорі, внизу.  
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прорізи, знаходження коробки 
і кришки відповідної форми. 
Розрізнення предметів за 
загальним розміром (великий, 
маленький): «Великий … 
візьмемо двома руками, 
маленький однією», пізніше: 
«Великий … візьмемо рукою, 
а маленький - пальцями».  
Ознайомлення дітей з 
трискладовою пірамідкою. 
Ознайомлення з назвами 
властивостей: червоний, 
жовтий, куля, коло, круг, 
кругла форма, квадратна 
форма, куб, квадрат, великий, 
маленькій.  
Виокремлення (знаходження) 
дитиною предмета  за назвою 
властивості: «Знайди червоне / 
жовте, кулю/ кубик, 
велику/маленьку… тощо» в 
умовах вибору з двох –трьох 
предметів.  
Вибір (знаходження) предмету 
за зразком ( за однією 
властивістю): «Покажи такий 
самий …, якого він кольору/ 
форми/ розміру?» в умовах 
вибору з двох –трьох 
предметів.  
Співвідношення парних 
іграшок, іграшок із 
зображенням, співвідношення 
малюнків - лото ( у умовах 
двох,  трьох зразків).  
Відтворення елементарних 
пошукових дій: розглядання, 
перекладання, повертання, 
накладання, прикладання  
тощо за наслідуванням діям 
педагога.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток уяви про предмети за 
його частинами. 
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Вчити дітей означати чуттєву 
інформацію, яку отримали 
протягом обстеження 
предметів (такий самий, 
подібний, різний,  жовтий, 
червоний, куля, куб, 
дрібне/велике тощо). 
Складання розрізного 
предметного малюнка з двох 
частин. Ознайомлення з 
просторовими відношеннями 
по вертикалі:  у горі, внизу. 

2 Розвиток тактильно-
рухового сприймання 
Формування у дітей уваги на 
тактильних відчуттях: - за 
фактурою: м’яке, тверде, - за 
температурою: гаряче, 
холодне, - за іншими 
фізичними станами об’єктів: 
сухий, мокрий, тощо.  
Ознайомлення дітей з тим, що 
предмети відрізняються на 
дотик: вибір за зразком 
тактильних відчуттів подібних 
предметів. 
Ознайомлення з назвами 
властивостей та якостей 
предметів:  твердий, м’який, 
мокрий, сухий, гарячий, 
холодний, великий, маленькій, 
куб, куля. 
Вибір за назвою «Покажи 
тверде…, », «Знайди  холодне 
…» (рушник, кульки, 
камінчики …). 
Ознайомлення дітей із 
сприйманням та 
диференціюванням на дотик 
кулі та куба. 
Сприймання на дотик 
величини предметів, 

Концентрація уваги дитини на 
тактильних відчуттях. 
Формування уявлень  про форму, 
величину предметів на основі 
тактильно-рухових відчуттів. 
Формування уявлень про 
властивості предметів: мокрий, 
сухий, гарячий, холодний.  
Розвиток пам’яті на основі 
інформації отриманої у тактильно-
руховий спосіб.  
Розвиток загальної та дрібної 
моторики шляхом оволодіння 
ігровими діями у заданій ситуації. 
Розвиток мислення у процесі 
оволодіння діями обстеження та 
отримання усвідомленого 
результату власних дій: 
встановлення відповідності чи не 
відповідності, знаходження та 
визначення певних ознак тощо. 
Розвиток мовлення на основі 
засвоєння та збагачення словника 
назвами властивостей та станів 
предметів. 
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диференціювання предметів за 
величиною (у межах двох).  
Вибір знайомих іграшок на 
дотик за словом (гра «Чарівний 
мішечок» (вибір з двох 
предметів)). Вибір за назвою 
кулі та кубика у «чарівному 
мішечку».  
Розрізнення на дотик величини 
предметів; проводити вибір з 
двох предметів (великого, 
маленького) з пред'явленням 
наочного зразка; проводити 
вибір з двох кубиків (великого, 
маленького) за назвою. 
Вибір на дотик за розміром і 
формою: 
- за зразком (пред'являються 
кубики  або кульки однакові за 
кольором);  
- за назвою «Дай великий 
м'яч»,  
 «Дай маленький м'яч»... .  
Відтворення елементарних 
пошукових дій: обмацування, 
прогладжування, стискання, 
перекладання, повертання 
тощо за наслідуванням діям 
педагога.  
 

3 Розвиток слухового 
сприймання 
Звертання /зосередження уваги 
дитини на слухових 
подразниках (свисток, 
дзвіночок, бубон).  
Формування реакцій на різні 
слухові подразники.  
Ознайомлення дітей із 
властивостями звуку: голосно 
– тихо ( гра «Хто ближче?)». 
Ознайомлення дітей із тим, що 
різні  музичні інструменти 

 
 
Розвиток слухової уваги, 
формування уявлень отриманих на 
основі слухового сприймання. 
Розвиток мислення у процесі 
порівняння та диференціації 
слухових подразників.  
 
 
 
 
 



 
 

35 

виробляють різні звуки. 
Формування зацікавленості до 
ігор з дорослими на музичних 
інструментах (синтезатор, 
бубон, барабан, дудка).  
Диференціювання звучання 
(сили звуку) музичних 
інструментів способом 
відтворення дії за  
наслідуванням. 
Диференціювання звучання 
музичних інструментів, 
реагуючи діями  
на звучання певного 
інструменту (вибір із двох: 
барабан, бубон, у подальшому 
вибір з трьох музичних 
інструментів).  
Ознайомлення з іграшками які 
можуть звучати. 
Співвідношення іграшки з  
відповідним 
звуконаслідуванням: «аа-аа» - 
лялька-немовля, «ту-ту» – 
пароплав, «гав-гав» - собака, 
«няв- няв» - кішка, «ку-ка-рі-
ку» - півень, «пі-пі-пі» – курча 
(гра «Хто голос подає?).  
Вибір іграшок за звучанням, 
(вибирати з двох, а надалі з 
трьох  іграшок або малюнків за 
зразком). 
 

 
Розвиток пам’яті шляхом 
засвоєння отриманої інформації   
про музичні інструменти, іграшки і 
тварини, яким властиві специфічні 
звуки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток звуковимови на основі 
диференціювання та відтворення 
звуків іграшок та тварин. 

4 Розвиток смакового 
сприймання 
Зосередження уваги дітей на 
різних смаках продуктів 
харчування: солодкий, 
солоний. 
Ознайомлення дітей з 
смаковими характеристиками 
продуктів харчування: 

 
 
Розвиток уваги до відчуттів смаку 
та нюху.  
 
Формування  уявлень про 
солодкий та кислий смаки, 
температуру їжі. 
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солодкий, солоний ( цукор, 
сіль).  
Ознайомлення  дітей з 
температурою їжі, напоїв (чай 
– сік): гарячі і холодні.  
Визначення їжі на смак 
(солодкий, солоний), 
називання смаку (гра «Вгадай 
на  
смак »). 

Формування уявлень про запах, як 
властивість об’єкту. 
 
Розвиток уяви про предмети за 
його частинами. 

Показники розвитку на кінець першого року навчання 
Дитина: 

- сумісно із дорослим та за наслідуванням відтворює елементарні 
предметні дії: показує, бере однією рукою маленький предмет, обома 
руками великий, котить кулю, м’ячик, ставить кубики один на одний, 
поруч;   

- виділяє (показує рукою)  знайомі предмети за назвою на прохання 
дорослого: «Візьми кубик», «Дай ляльку», «Покажи, де м’ячик» тощо; 

- виділяє колір як ознаку предмета за зразком: покажи такий, дай такий 
самий; групує предмети знайомих кольорів за назвою; 

-  здійснює вибір маленьких та великих іграшок  в умовах наслідування 
діям педагога, за зразком з двох, трьох предметів; на прохання педагога 
виділяє (показує) великі і маленькі іграшки;  

- співвідносить пласкі та об’ємні форми; 
- складає трискладову пірамідку; 
- співвідносить однакові іграшки, іграшки та їх зображення, 

зображення знайомих предметів (лото);  
- використовує різні способи та прийоми обстеження властивостей та 

якостей предметів: розглядання, перекладання, повертання, накладання, 
прикладання  для отримання результату; за наслідуванням відтворює 
елементарні пошукові дії: обмацування, прогладжування, стискання; 

- складає розрізний малюнок з двох частин; 
- диференційовано реагує (крокує під барабан, плескає в долоні під 

бубон) на звучання певних музичних інструментів (вибір з  двох-трьох). 
 

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

№ 
з\п 

Зміст навчання та виховання Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ «Слухання  музики». 
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 Ознайомлення з музичними  
об’єк-тами (фортепіано, 
магнітофон, музичні іграшки), 
що  використо-вуються  на  
занятті. 
Порівняння музичних звуків зі 
звуками довкілля (дощик 
крапає, зайчик стрибає, ведмідь 
тупає …) 
Ознайомлення з 
елементарними  правилами 
слухання музики. 
Залучення до слухання 
невеликих  п'єс і пісень.   
Залучення дітей до участі в 
музично–дидактичних іграх.  
Залучення до слухання та 
впізнавання  у музиці різних 
настроїв (весела  музика на 
святі – нам весело, сумна  пісня 
про ляльку – нам шкода її, 
сумно).  

Розвиток слухового сприймання, 
слухової уваги. 
Формування перших уявлень  про 
музичні інструменти та музику. 
Формування вміння уважно слухати 
невеликі п'єси та пісні у виконанні  
до-рослого, не розмовляти та не 
відволікатися під час виконання.  
Формування вміння розуміти про що 
співається у пісні. 
Розвиток емоційного відгуку на 
музику.  
Формування вміння розпізнавати  
характер музики (весела, сумна); 
темп виконання (швидкий, 
повільний); силу  звучання (тихо, 
голосно). 
Формування елементарних уявлень 
дітей про музичні жанри: пісня 
(колис-кова), танець, марш;  
динаміку звучання. 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
«Ходить кіт», «Гойда, гойда. Гойдашеньки», вальс, муз. С.Майкапара  зі  зб. 
«Бирюльки»; «Ой ну, баю, баїнька», «Ладки-ладки», «Ладки – ладусі», муз. 
В.Верховинця; «Ой, коточок, коточок», укр. нар. пісня; «Дибки, дибки» 
укр.нар.пісня; «Колискова», муз. Я. Степового, сл. народні; «Півник», 
«Колискова» муз. М.Красєва; «Дощик», укр. нар. пісня, обр. Т.Шутенко; 
«Котику сіренький», укр. нар. мелодія, обр. Т. Шутенко; «Потанцюймо 
веселіше», укр. нар. мелодія, обр. І.Прача; «Ведмідь», муз. В.Ребікова;  
«Зима», муз. Н.Вересокіної; «Ялинка», муз. Т.Попатенко; «Моя конячка», 
муз. О.Гречанінова, сл. Н.Найдьонової; «Сніжок», муз. Ю.Слонова; 
«Марш», муз. М.Шульгіна; «Мамочко моя», муз. І.Арсеєва, сл. І.Черницької;  
«Горобець», муз.  А.Руббаха; «Весело - сумно», муз.  Л.Бетховена; «Дощик 
- дощик», муз. А.Лядова. 

Розділ «Спів». 
 Ритмічне промовляння 

голосних звуків (а-а-а, о-о-о, у-
у-у..), складів (ай-ай-ай, ту-ту-
ту, ду-ду-ду…). 
Заохочення дітей до 
звуконасліду-вання та 

- Розвиток мовного слуху, відчуття  
ритму. 
- Формування у дітей передумови до  
співочої діяльності через розвиток 
голо-сової, а потім і співочої 
активності. 
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підспівування під музику 
пісень, які співає дорослий. 
Сприяння співу разом з 
дорослим у супроводі 
музичного інструменту. 
Залучення дітей до 
індивідуального  співу та співу 
по підгрупам. 

 - Формування у дітей вміння 
проспіву-вати окремі склади та 
слова, а з часом  цілі фрази. 
- Формування емоційного відгуку на 
пісні та інтересу до співу.  
- Розвиток вміння співати разом з 
дорослим у супроводі музичного  
інструменту. 

Орієнтовний музичний репертуар 
Поспівки: «Прийди, прийди, сонечко», «Сонечко, сонечко», «Дощику, 
дощику», «Іди, іди, дощику», «Равлику-павлику»; «Зозуля», муз. А.Гедіке; 
«Туп-туп», муз. М.Красєва, сл. Н.Френкель;  
Пісні: «Хто як говорить?», сл. і муз. Н.Вересокіної; «Собачка», муз. 
М.Раухвергера, сл. Н.Комісарової; «Баю-баю», муз. М.Красєва, сл. 
М.Чарної; «Киця», муз. А.Александрова, сл.Н.Френкель; «Дітоньки 
маленькі», сл. і муз. Ю.Михайленко; «Сніжинки», муз. М.Метлова, сл. 
В.Антонової; «Мамі усміхаємось», муз. В.Агафонникова, сл. З.Петрової;  
«Водичка», муз. О.Тілічеєвої, сл. А.Шибицької; «Так-так-так», 
муз.О.Тілічеєвої, сл. Ю.Островського; «Грибок», муз.М.Раухвергера, сл. 
О.Висоцької; «Зима прийшла», муз. М.Раухвергера; «Дід Мороз», муз. 
А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; «Ялинка», муз. М.Красєва, сл. З.Александрової; 
«Машина», муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найдьонової; «Пташка», 
муз.М.Раухвергера, сл. А.Барто; «Літак», муз. О.Тілічеєвої, сл. 
Н.Найдьонової; «Пиріжки», муз. А.Філіпенка, сл. В.Кукловської. 

Розділ «Музично-ритмічна діяльність». 
 Ритмічна ходьба звичайна під  

музику та мовний супровід за  
показом та  допомогою 
дорослого. 
Вміння орієнтуватися в 
просторі залу, перебувати  в 
ньому разом з  іншими. 
Вміння ходити та бігати по 
колу та урозтіч; рухатись, не 
заважаючи  іншим дітям; 
рухатись по колу, взявшись за 
руки; розходитись та 
сходитись в  коло за музичним 
сигналом.  
Зміна руху відповідно до 
двохчастної форми музики за 
допомогою дорослого.  

- Формування у дітей інтересу до 
музично–ритмічних вправ. 
- Формування вміння рухатися під 
музику і мовний супровід.  
- Розвиток ритмічності, чіткості, 
узгодженості рухів рук і ніг. 
- Розвиток просторового 
орієнтування, зорового та слухового 
сприймання й уваги. 
- Формування правильної постави та 
ходи. 
- Формування вміння узгоджувати  
початок  і закінчення руху з початком 
і закінченням музики.  
- Розвиток уваги при зміні руху 
відпо-відно до двохчастної форми 
музики.  
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Виконання рухів згідно 
характеру музики (марш – 
танець), узгоджую-чи їх з 
початком і закінченням 
музики. 
Виконання ритмічних вправ з 
предметами (брязкальце, 
хусточка, стрічка, прапорець).  
Відтворення через рухи 
простих  образів (зайчики 
стрибають, пташ-ки літають, 
кошенята сплять). 

- Розвиток ритмічного відчуття, 
співвіднесення темпу рухів із темпом  
музичного супроводу. 
- Розвиток виразного виконання 
простих  танцювальних рухів 
(притупування однією ногою; 
переступання з ноги на ногу; 
плескання в долоні; кружляння на 
місці; повертання п’ястей рук; 
півприсяд).  

Орієнтовний  музичний  репертуар 
Вправи: «Колискова» (заколихують ляльку); «Ладки-ладусі» (виконують 
рухи відповідно до тексту); «Коник», «Пташка», «Сорока–ворона», 
«Бубонці», муз. М.Красєва; «Вправа з прапорцем», муз. І.Гуммеля; «Марш», 
муз. М.Жербіна; «Навчилися ми ходити», муз. Т.Ломової; «Пальчики-
ручки», муз. М.Раухвергера; «Скачуть конячки», муз. Н.Потоловського; «З 
брязкаль-цем», муз. А.Казакевич; «Гуляти–відпочивати», муз. М.Красєва; 
«Ходимо парами», муз. Т.Ломової; «Ритмічні хлопки», муз. Є.Макшанцевої; 
«Воротця», муз. Є.Парлова. 
Танці: «Гопачок», укр.нар.мелодія; «Сірі зайченята», муз. Г.Фінаровського; 
«Сніжинки», муз. О.Тілічеєвої; «Маленькі  кошенята» (танок-гра), сл. і муз. 
Н.Вересокіної; «Стукалки», укр.нар.мелодія; «Крокуємо разом», муз. 
М.Раухвергера, сл. О.Коробко; «Зимовий танець», муз. 
М.Старокадомського; «Новорічний хоровод», муз. А.Філіпенка, сл. 
М.Познанської; «Веселий танець», муз. Т.Шутенко; «Танок», муз. 
Т.Попатенко; «Весняний хоровод», муз. Л.Старченко; «Танець з 
іграшками», муз. Є.Макшанцевої; «Кроки», муз. Л.Дичко, сл. Т.Коломієць.  

Ігри: «Де ж наші ручки», муз. Т.Ломової; «Синочки-грибочки», муз. 
Я.Степового; «Кішка та кошенята», муз. В.Вітліна; «Кульки», муз. І.Кишка; 
«Гра з хусточками», укр.нар.мел., обр. М.Лисенка; «Коники в стайні», муз. 
М.Раухвергера; «Доженемо зайчика», муз. О.Тілічеєвої; «Сонечко та 
дощик», муз. О.Тілічеєвої; «Гра з зайчиками», муз. А.Філіпенка. 

Розділ «Елементарне музикування». 
 Ознайомлення дітей зі 

звучанням  дитячих шумових 
інструментів (брязкальця, 
барабана, бубна, музичного 
молоточка), зацікав-лення 
ними. 

- Формування у дітей інтересу до 
вилучення звуків на дитячих 
музичних  інструментах. 
- Формування вміння спокійно  
поводи-тись під час гри на музичних  
інстру-ментах, прислухатись до 
дорослого та  інших дітей. 
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Показники розвитку на кінець першого року навчання 
Дитина:  
проявляє позитивні емоції при  звучанні музики або співу дорослого; 
реагує на джерела музичних  звуків, розрізняє їх (за підказкою 

педагога); 
впізнає знайомі мелодії, зіставляє звуки музики та  звуки довкілля; 
розрізняє тиху та гучну музику; передає тихе та голосне звучання; 
відтворює голосом різноманітні короткі звуконаслідування, що 

складаються з повторюваних складів («ля-ля», «му-му», «кап-кап» і т.д.);  
намагається правильно орієнтуватись у музичній залі; 
виконує найпростіші рухи  (ходьба, біг, махи руками, обертання 

п’ястями  рук) під музику та мовний супровід; 
виконує найпростіші танцювальні рухи (хлопки, притупування, 

кружляння); 
проявляє активну участь в музичних рухливих іграх; 
за зразком педагога намагається відтворити на дитячих  шумових 

інструментах звуки  довкілля. 
 

ІІ РІК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 
 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
 

№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

Ознайомлення з прийомами та  
правилами гри на них. 
Порівняння звучання 
інструментів зі звуками 
довкілля (дощ, шум  листя…) 
та відтворення їх. 
Розрізняння тихого та 
голосного  звучання. 

- Розвиток відчуття ритму та 
слухового сприймання. 
- Розвиток дрібної моторики пальців 
та  п’ясти  рук. 
- Формування прийомів  
звуковидобу-вання із дитячих 
шумових інструментів.  

Орієнтовний  музичний  репертуар 
«Дощик», укр.нар.пісня (обр. Т.Шутенко); «Гоп, гоп, гу-ту-ту», 
укр.нар.мел., обр. В.Верховинця; «Весело – сумно», муз. Л.Бетховена; 
«Барабан», муз. Г.Фріда; «Марш», муз. М. Жербіна; «З брязкальцем», муз. 
А.Казакевич; «Ритмічні хлопки», муз. Є.Макшанцевої; «Дзвоники  
дзвенять», муз. В.А.Моцарта (фрагмент). 
Вправи: «Веселий бубон», «Веселі брязкальця», «Музиканти»; дидактичні 
музичні ігри: «Тихі і гучні дзвіночки»,«Музичні молоточки», «На чому  
граю?», «Пісенька капелі» (дзвіночки), «Нам іграшки принесли», «Тихий - 
гучний барабан». 
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1. Навчання різним засобам  
спілкування 

Формування вміння використовувати 
мовленнєві форми спілкування з 
оточуючими; 
Формування вміння висловлювати 
особисті потреби за допомогою 
фрази з 2-3 слів; 
Формування вміння звертатися з  
запитаннями, проханнями, 
повідомленнями до оточуючих; 
Розвиток пізнавальної функції 
мовлення: вміти запитати та 
розповісти про те, що відбулось; 
Розвиток вміння слухати та розуміти 
мовлення оточуючих; 
Розвиток вміння відповідати на 
звернену до них мову, повторювати 
за дорослим слова, наслідувати  
звуковимову; 
Розвиток елементарних навичок 
діалогу; 
Розвиток інтересу до мовленнєвого 
спілкування з однолітками; 
Формування вміння вживати (при 
нагадуванні)  слів ввічливості: 
висловлювати подяку, прощатися, 
вітатися. 

2.   Тематика занять 
 Я та найближче  оточення 
Знайомство з власним 
прізвищем, іменами та 
прізвищами однолітків у групі. 
Знайомство з родиною та 
родинними зв’язками. 
Розглядання та бесіди за 
фотографіями та картинами про 
родину: мати, батько, дідусь, 
бабуся, ти сам, твої рідні брати і 
сестри. 
Розглядання та бесіди за 
фотографіями з життя дітей в 
дошкільному закладі 
(прогулянка, ігри, заняття…). 

Формування вміння співвідносити 
власне ім’я та прізвище з собою; 
Формування інтересу до оточуючих 
людей; 
Формування вміння розрізняти та 
називати однолітків за ім’ям та 
прізвищем; 
Формування вміння називати членів 
сім’ї за ім’ям; 
Формування вміння співвідносити 
реальних людей з їх фотографіями; 
Формування вміння за допомогою 
питань розповідати про дії членів 
родини: мама готує, тато 
працює…; 
Формування вміння створювати 
зменшувально–пестливу форму  
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Розрізнення дітей групи за 
статтю (зовнішній вигляд). 
Відповідь на питання: «Хто 
це?», «Як тебе звуть?», «Як 
твоє прізвище?», «Як звуть 
маму (батька…)?», «Ти хлопчик 
(дівчинка)?». 
Знайомство з вигуками, які 
відображають стан дитини. 
    

іменника (мати – матуся, баба – 
бабуся); 
Формування вміння узгоджувати 
прикметник з іменником у роді, числі 
(Матуся люба);   
Формування вміння впізнавати та 
називати себе, однолітків, дорослих 
та їх  дії за фотографіями; 
Формування вміння давати відповідь 
на запитання із 2 речень стосовно 
життя дітей; 
Формування вміння бачити та 
розуміти специфіку зовнішнього 
виду та улюбленої діяльності 
хлопчиків та дівчаток; 
Формування вміння розуміти та  
висловлювати свій стан за 
допомогою вигуків (ай (ой) в 
значенні  «боляче», ш-ш-ш в значенні 
«тихо», бум (бах) в значенні «впав»; 
Виховання любові та поваги до 
оточуючих людей.   

4. Дитячий заклад. Професії 
Знайомство з назвою та 
призначенням приміщень 
закладу (групова кімната, 
кабінет вчителя (дефектолога, 
логопеда), музична зала, зала 
ЛФК, сенсорна кімната, 
кабінет  лікаря, їдальня). 
Знайомство з професіями: 
вчитель, вихователь, няня, 
лікар. Навчання вмінню бачити, 
розуміти та називати за 
специфікою діяльності та 
зовнішнього педагогів, няні, 
лікаря. 
Розглядання малюнків з діями. 
Відповідь на питання: «Що 
робить  вчитель 
(вихователь,…)?», «Де?», «У  
кого?», «Кого?». 

Формування вміння показувати та 
називати кожне приміщення закладу; 
Формування вміння розрізняти 
протилежні інструкції (бери – не 
бери, йди – не йди);  
Формування вміння розуміти та 
використовувати дієслова наказового 
способу (дай, йди, допоможи); 
Формування вміння орієнтуватись у 
назві дій (Павло грає, Сашко спить); 
Формування вміння розуміти зміст 
сюжетних  малюнків з зображенням 
дій людей (Хлопчик грає, дівчинка 
їсть); 
Формування вміння орієнтуватись в 
назвах дій без зазначення об’єктів 
(суб’єктів) дій (Покажи, хто йде, 
хто грає); 
Формування вміння відповідати на 
питання «Що робить вчитель 
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Навчання вмінню висловлювати 
свої потреби, орієнтуючись на 
функціональні призначення 
кожної кімнати центру (Хочу  
пити, хочу грати, хочу 
спати…). 
 

(вихователь, лікар)?» (Вчитель 
навчає дітей.); 
Формування вміння відповідати на 
питання «Де?», «У кого?», «Кого?», 
використовуючи слова: це, ось, тут; 
Прищеплення шанобливого 
ставлення до людей праці.  

7. Іграшки 
Знайомство з зовнішнім 
виглядом іграшки (колір, 
розмір). 
Знайомство з призначенням 
іграшок та діями з ними. 
Знайомство з узагальнюючим  
словом «іграшки»; 
Відповідь на питання: «Де?», 
«Кого?», «У кого» за допомогою 
слів: це, ось, тут. 
 

Формування вміння знаходити 
запропоновану іграшку серед інших, 
називати її; 
Формування вміння визначати 
ознаки іграшок (м’яч великий, 
круглий); 
Формування вміння виконувати та 
промовляти назву дій з іграшками за 
інструкцією педагога (годуй ляльку);  
Формування вміння співвідносити 
слова великий – малий з розміром  
іграшки; 
Формування вміння  утворювати 
зменшувально–пестливі форми 
іменника  (заєць – зайчик);  
Формування вміння розрізняти 
стверджувальні та заперечувальні  
інструкції (візьми – не бери, йди – не 
йди); 
Формування вміння складати 
речення з  2 слів за допомогою слів: 
де, дай, на, ось, це та іменників (Де 
лялька? Ось лялька. Дай ляльку!). 

3. Частини тіла. Засоби гігієни. 
Продовження знайомства з 
назвами частин тіла (голова, 
волосся, руки, ноги, тулуб) та 
обличчя (очі, ніс, рот, язик, 
зуби, вуха). 
Знайомство з назвами предметів 
особистої гігієни (рушник, 
гребінець, мило, зубна щітка, 
мочалка). 
Відповідь на питання «Що це?». 
 

Розвиток вміння показувати та 
називати основні частини тіла та 
обличчя на собі, на ляльці, на 
оточуючих, на малюнках; 
-Формування вміння розуміти 
мовленнєву інструкцію та 
переключатись з однієї дії на іншу 
(Помий руки–витри руки); 
Формування вміння розрізняти 
однину та множину іменника (нога - 
ноги); 
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Формування вміння складати 
речення з 2  слів з прийменником у 
(Гребінець у  Марійки.); 
- Формування вміння створювати 
зменшувально–пестливу форму 
іменника (руки – ручки). 

6. Овочі. Фрукти 
Продовження знайомства з 
овочами та фруктами (морква, 
цибуля, апельсин, лимон) 
Знайомство з узагальнюючими  
словами: овочі, фрукти. 
Знайомство з контрастними 
розміром (великий – маленький) 
та смаком овочів, фруктів 
(солодкий – гіркий – кислий). 
Навчання вміння 
відокремлювати овочі, фрукти з 
інших груп предметів. 
Відповідь на питання: «Що?», 
«Який?». 
Навчання вмінню співвідносити 
овочі, фрукти з муляжами, 
малюнками, словом. 
Вправи на складання речень з 2-
3 слів. 

Розвиток вміння впізнавати та 
називати  знайомі овочі та фрукти; 
Формування вміння розуміти та 
використовувати узагальнюючи 
слова; 
Формування вміння називати 
контрастні розміри (великий – 
малий), смаків овочів, фруктів 
(солодкий – гіркий); 
Формування вміння розрізняти 
однину  та множину іменника (огірок 
– огірки); 
Формування вміння використовувати 
іменники у знахідному відмінку 
однини (дай грушу); 
Формування вміння добирати ознаки 
до предмету (помідор – червоний, 
огірок – маленький); 
Розвиток вміння відповідати на 
питання «Що?», «Який?» одним 
словом; 
Формування вміння складати 
речення з 2 слів за допомогою слів: 
дай, на, де, ось; 

5. Пори року. Свята. 
Знайомство з назвами пір року 
та окремими явищами (осінь, 
зима, весна,  літо). 
Навчання вмінню називати 
окремі  явища (дощ, сніг, вітер, 
сонце, холодно, тепло, падає  
листя,…). 
Спостереження за змінами у  
природі. 
Навчання вмінню відображати в 
мові  результати спостережень в 
природі (Йде  сніг, холодно). 

Формування вміння називати та  
впізнавати пори року за основними  
характерними ознаками;     
Формування вміння складати 
речення з  прийменниками на, у 
(Листя на землі.); 
Формування вміння розрізняти та  
використовувати іменники в однині 
та  множині (лист – листя);  
Формування вміння розуміти 
словосполучення, підкріплені 
наочною предметною дією 
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Знайомство зі святами (Новий 
рік, Святого Миколая, Мамине 
свято). 
Прикрашання ялинки. 
Розглядання малюнків з  
характерними ознаками пір  
років. 
Звуконаслідування: вітер – у-у-у,  
листя – ш-ш-ш, дощик – кап-
кап-кап. 

(Прикрашаємо ялинку. Прийшов Дід 
Мороз.);     
Формування інтересу та емоційного  
відгуку на свята та святкові розваги; 
Розвиток вміння звуконаслідувати; 
Формування вміння розуміти та 
виконувати низку простих інструкцій 
(Підніми . Дай мені гілочку…). 

8. Одяг. Взуття 
Продовження знайомства з 
назвами одягу, взуття та їх 
призначенням. 
Знайомство з назвами місць 
зберігання  взуття, одягу для 
приміщення та для вулиці. 
Знайомство з особливостями 
одягу  та взуття для хлопчиків та 
дівчаток. 
Навчання вмінню називати та 
показувати одяг, який носять 
хлопчики, дівчатка. 
Співвідношення певних 
предметів одягу з відповідними 
частинами тіла.   
Виконання інструкцій щодо 
послідовності вдягання 
(роздягання). 

Формування вміння назвати та 
показувати знайомий предмет одягу 
та взуття; 
Формування вміння виконувати 
мовні інструкції щодо послідовності 
вдягання (роздягання), місця 
зберігання одягу,  взуття; 
Розвиток вміння розрізняти та 
виконувати мовні інструкції, 
протилежні за значенням (Зніми 
плаття – одягни  плаття);  
Формування вміння звертатись за 
допомогою до дорослого; 
Формування вміння розрізняти та 
використовувати іменники в однині 
та множині (майка - майки);  
- Формування вміння створювати 
зменшувально–пестливу форму 
іменника (плаття – платтячко). 

9. Тварини. Птахи 
Продовження знайомства з 
назвами домашніх (корова, кінь, 
собака, кіт, свиня) та диких 
(лисиця, вовк, білка, ведмідь, 
їжак) тварин. 
Знайомство з птахами (півень, 
курка, гусак, лелека, шпак, 
горобець, ворона). 
Знайомство з особливостями  
зовнішнього виду тварин, птахів 
та місцем їх проживання. 

Формування вміння назвати та 
показувати знайомих тварину або 
птаха; 
Формування вміння розрізняти 
однину та множину іменника (собака 
- собаки); 
Формування вміння утворювати  
зменшувально–пестливу форму 
іменника (кіт - котик); 
Формування вміння складати 
речення з прийменниками на, у (Кіт 
на вікні.); 
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Навчання вмінню розглядати 
малюнки з зображенням тварин 
та птахів, називати їх дії (кіт 
спить…). 
Імітація рухів та голосу тварин, 
птахів. 

Формування вміння розрізняти та  
добирати протилежні за значенням 
прикметники (великий – маленький); 
- Формування вмінню використати 
іменники в називному та знахідному 
відмінку (Це півник. Дай півника). 

11. Посуд. Продукти харчування. 
Продовжувати знайомство з 
назвами предметів посуду 
(тарілка, чашка, ложка, 
виделка, каструля, сковорода, 
чайник) та їх функціональним 
призначенням. Навчання 
вмінню розуміти та виконувати 
мовні інструкції щодо 
функціонального призначення 
посуду. 
Навчання вмінню співвідносити 
справжній посуд з ляльковим, з 
зображенням на малюнку та 
словом. 
Продовжувати знайомство з 
назвами продуктів харчування 
та основних страв (хліб,  борщ, 
суп, каша, макарони, котлета, 
чай, компот, молоко, печиво). 
Навчання вмінню розрізняти та 
називати засіб споживання 
різних страв (кашу їсти, чай 
пити).   
  

Формування вміння називати та 
показувати знайомі предмети посуду 
та страви; 
Формування вміння складати 
речення з прийменниками на,у 
(Тарілка на столі. Чашка у шафі.); 
Формування вміння розрізняти та 
використовувати іменники в однині 
та множині (ложка - ложки);  
Формування вміння створювати 
зменшувально–пестливу форму 
іменника (каструля – каструлька); 
Формування вміння складати 
речення з двох слів: звернення + 
дієслово (Марічка, їж); 
Формування вміння створювати 
словосполучення (предмет та його 
ознака) за допомогою опорних 
питань «Яка?», «Який?» (Борщ 
гарячий. Печиво смачне.); 
Формування вміння виказувати свої 
бажання, прохання (Я хочу пити. Дай 
хліба.); 
- Формування вміння розрізняти 
стверджувальні та заперечувальні 
інструкції (їж – не їж, візьми виделку 
– не бери виделку). 

12. Меблі 
Продовження знайомства з 
назвами меблів (диван, стіл, 
стілець, ліжко, шафа) та їх 
призначенням. 
Знайомство з узагальнюючим 
словом «меблі». 
Розставляння меблів у 
ляльковому куточку з 

- Розвиток вміння розрізняти та 
називати   меблі та їх призначення 
(Ліжко. На ліжку  сплять.); 
Формування вміння розуміти та 
використовувати узагальнююче 
слово; 
Формування вміння розрізняти 
однину  та множину іменника (ліжко 
- ліжка); 
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виділенням призначення 
кожного предмету. 
Відповідь на питання «Що?», 
«Який?», «Для чого?». 
Виконання інструкцій та 
доручень дорослого. 
Вправляння у складанні простих 
речень з 2-3 слів. 
 

Формування вміння використовувати 
іменники у знахідному відмінку 
однини (Принеси стілець.) та у формі 
родового відмінку зі значенням 
відсутності (Нема шафи); 
Формування вміння узгоджувати 
прикметник з іменником (маленький 
стіл – велика шафа); 
Розвиток вміння відповідати на 
питання «Що?», «Який?», «Для 
чого?» одним словом; 
- Формування вміння складати 
речення з 2 слів за допомогою слів: 
дай, на, де, ось; 

13. Місто. Вулиця. Транспорт 
Знайомство з назвою 
транспорту (машина, автобус, 
поїзд, літак). 
Знайомство з назвами частин 
машини (руль, вікно, колеса). 
Знайомство зі способами 
пересування транспорту (їде, 
летить). 
Знайомство з назвами частин 
вулиці: тротуар, проїжджа 
частина. 
Виконання дій за інструкцією 
педагога. 
Знайомство з назвою рідного 
міста. 

Формування вміння показувати та 
називати знайомі види транспорту, 
частини машини; 
Формування вміння називати та 
показувати на малюнку частини 
вулиці; 
Формувати вміння давати відповідь 
на запитання «В якому місті ти 
живеш?»; 
Формування вміння розрізняти 
однину та множину іменників та 
дієслів (Де їде машина? Де їдуть 
машини?); 
Формування вміння розуміти та 
виконувати інструкції дорослого; 
- Формування вміння складати 
речення з прийменниками на, у, в, по 
(Машина їде по дорозі.). 

10. Рослини. Комахи. 
Знайомство з назвами квітів  
(кульбаба, ромашка) та дерев 
(дерево, ялинка).  
Знайомство з назвами комах 
(муха, метелик, бджола). 
Знайомство з особливостями 
зовнішнього виду комах та 
місцем їх проживання. 
Навчання вмінню розглядати 
малюнки з зображенням комах 

Формування вмінню назвати та 
показувати знайому рослину або 
комаху; 
Формування вміння розрізняти 
однину та множину іменника (квітка 
– квіти); 
Формування вміння створювати 
зменшувально–пестливу форму  
іменника (квітка – квіточка); 
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та рослин та відповідати на 
питання «Що це?», «Хто це?».  

Формування вміння складати 
речення з прийменниками на,у (У 
Оленки червона квіточка.); 
- Формування вміння 
використовувати  іменники в 
називному та знахідному відмінку 
(Це квітка. Дай квітку). 

14. Розвиток фонематичного слуху 
та слухового сприймання 

Формування слухового сприйняття 
немовних звуків (скрип дверей, 
плескотіння води, шелест паперу); 
Формування вміння розрізняти  
іграшки та музичні інструменти, які 
звучать голосно та тихо, тихе та 
голосне  мовлення;  
Формування вміння диференціювати 
звучання 3 музичних інструментів; 
Формування вміння визначати 
послідовність звучання  
звуконаслідування; 
- Формування вміння виділяти задані 
слова в запропонованій фразі, 
реагуючи на них зазначеною дією. 

15. Формування зв’язного мовлення. 
Переказ коротких оповідань з 
опорою на наочний матеріал. 
Промовляння кінця фрази за  
педагогом з використанням  
наочного матеріалу. 
Складання речень за 
демонстрованою дією, за 
простим сюжетним малюнком. 
Розглядання картинок з 
зрозумілим дітям змістом.  
Навчання вмінню відповідати 
одним словом на питання за 
змістом сюжетного малюнка 
(фотографії): Хто везе 
машинку? – Сашко. Покажи 
Сашка. Що везе Сашко? – 
Машинку. Сашко що робить? – 
Везе. 
 

Формування вміння слухати короткі 
оповідання, переказувати їх за 
допомогою питань та опорою на 
наочний матеріал. 
Формувати вміння домовляти фрази, 
прості речення, розпочаті дорослим з 
опорою на наочність (Марічка 
одягнула…плаття, кофту); 
Формування вміння складати прості 
речення за демонстрованою дією 
(Машина везе ляльок.), за простим 
сюжетним малюнком; 
- Розвиток вміння впізнавати та 
називати в зображеннях предмети та 
їх ознаки; 
Формування вміння розрізняти та 
називати дії за картинками: 
(Покажи, хто  спить, а хто 
грається); 
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Формування вміння складати 
речення з 2-3 слів з опорою на 
сюжетний малюнок (за зразком); 
Формування вміння складати 
розповідь за сюжетним малюнком за 
допомогою запитань; 
- Виховувати позитивне емоційне 
ставлення до розглядання картинок, 
ілюстрацій. 

16. Читання художніх творів. 
Українські народні казки: 
«Курочка Ряба», «Колобок», 
«Ріпка», «Рукавичка». 
Віршовані твори українських 
поетів Н.Забіли («Вірші про 
маму», «Квіти», «Кульбабки», 
«Барвінок», «Черепаха», «Випав 
сніг»; П.Воронько «Їжачок-
хиряок»; М.Познанської 
(«Журавлі летять) та інші. 
Навчання вмінню 
запам’ятовувати прості короткі 
вірші шляхом хорового та 
індивідуального промовляння 
разом з дорослим. 
Спонукання до участі у святах 
дошкільного закладу шляхом 
розповіді вивчених віршів. 
Навчання вмінню розуміти та 
відгадувати загадки. 
Навчання вмінню імітувати дії 
героїв тексту. 
 

- Розвиток вміння слухати та 
емоційно   сприймати простий текст 
з опорою на наочність (малюнки, 
настільний театр, …); 
Формування вміння відповідати на 
питання за змістом тексту, 
відображуючи  послідовність подій; 
Формування вміння використовувати 
у своїх відповідях окремі образні 
вирази, повтори, пісеньки, 
характерні для персонажів творів; 
Розвиток пам’яті на основі 
запам’ятовування простих коротких 
віршів; 
Формування вміння розуміти 
загадки, аналізувати їх зміст та 
знаходити правильні відповіді; 
Формування вміння імітувати дії за 
текстом; 
Формування вміння відповідати на 
запитання педагога про героїв тексту, 
їх дії: «Хто це?», «Що робить?»; 
- Заохочення дітей до розігрування 
інсценівок за змістом знайомих 
літературних творів та усної 
народної творчості. 

 
Показники розвитку на кінець другого року навчання 

Дитина:  
охоче вступає в спілкування з дорослими та однолітками;  
висловлює свої потреби за допомогою мовлення;  
володіє елементарними навичками діалогічного мовлення;  
вміє запитати, розповісти про те, що відбулося; вживає при 

нагадуванні слова ввічливості: висловлює подяку, прощається, вітається;  
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розрізняє людей за статтю; 
розуміє звернену мову, виконує доручення; 
знаходить за описом іграшки;  
розрізняє, називає зображення предметів з оточення та істот, 

співвідносить їх їз зображенням, говорить про їх призначення, розділяє їх 
на групи за функціональним призначенням; 

називає або показує на малюнках пори року та явища природи;  
відображає фразою результати спостережень; 
складає речення з 2-3 слів з опорою на сюжетний малюнок з 

допомогою питань; 
запам’ятовує прості короткі вірші шляхом індивідуального та 

хорового промовляння разом з дорослим; імітує дії за текстом.  
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
 

№ 
з/п Зміст навчання та виховання Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 
1.  Кількість 1, 2, багато, мало, 

пустий, повний. Використання 
дискретних та неперервних 
множин. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток сенсорних дій. 
Формування словникового запасу 
шляхом накопичення та засвоєння 
слів – назв якісних та кількісних 
ознак предметів. 
Виховання позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

2.  Порівняння двох нерівних груп 
предметів за кількістю 
(відрізняються між собою на дві 
одиниці) шляхом використання 
прийомів накладання та 
прикладання. 

Формування практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Формування супроводжуючої, 
фіксуючої функції мовлення. 
Формування словникового запасу 
шляхом накопичення за засвоєння 
слів – назв кількісних та якісних 
ознак предметів, кількісних 
відношень. 
Виховання позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

3.  Порівняння неперервних множин 
за кількістю (у великому відрі 
більше води, у маленькому відрі 
менше води). 

Формування практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
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встановлювати причинно-наслідкові 
залежності. 
Збагачення словникового запасу. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої  функцій мовлення. 

4.  Перетворення дискретних та 
неперервних множин шляхом 
зменшення та збільшення їх 
кількості. 

Формування практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення . 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 

5.  Порівняння двох рівних та 
нерівних груп предметів за 
кількістю, визначення, яких 
предметів більше, менше, стільки 
ж шляхом використання 
практичних способів перевірки. 

Формування практичних дій з 
дискретними множинами. 
Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення. 
Розвиток мовлення шляхом 
накопичення словникового 
запасу,що позначає кількісні 
відношення, кількісні та якісні 
ознаки предметів, результати 
власних дій. 

6.  Перетворення дискретних та 
неперервних множин шляхом 
зрівнювання, зменшення та 
збільшення їх кількості. 

Формування практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 

7.  Перелік предметів в межах 2, 
співвіднесення кількості 
предметів з кількістю пальців на 
руках. 

Формування способів мисленнєвої 
діяльності (аналіз, порівняння, 
узагальнення, причинно-наслідкові 
відношення). 
Розвиток сприймання просторових та 
якісних властивостей предметів. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 
Накопичення та засвоєння слів – назв 
якісних та кількісних ознак 
предметів, кількісних відношень, 
результатів власних дій. 



 
 

52 

8.  Порівняння двох груп предметів 
за кількістю без рахунку, 
використання прийомів 
накладання та прикладання. 

Розвиток пошукових способів 
орієнтування. 
Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 
Збагачення активного словника за 
рахунок назв кількісних та якісних 
ознак предметів, кількісних 
відношень, результатів власних дій. 

9.  Порівняння за кількістю 
неперервних множин. 

Розвиток сприймання просторових та 
якісних властивостей неперервних 
множин. 
Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Розвиток мовлення, розуміння 
мовленнєвих інструкцій, які 
включають поняття «більше», 
«менше», «стільки…скільки». 
Розвиток позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

10.  Перетворення дискретних та 
неперервних множин. 

Розвиток пошукових способів 
орієнтування. 
Формування мисленнєвої діяльності. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 

11.  Групування предметів за 
кількісною ознакою. 

Формування просторових уявлень.  
Розвиток умінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
залежності. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 

12.  Операції об’єднання та 
роз’єднання в межах 2. 

Формування вміння встановлювати 
послідовність виконання наочно-
дійових задач. 
Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Формування розуміння мовленнєвих 
інструкцій. 



 
 

53 

13.  Перелік елементів множин, 
сприйнятих на слух (звуки), дотик 
(предмети) 

Формування умінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення. 
Формування просторових уявлень. 
Накопичення, збагачення активного 
словника.  

14.  Незалежність певної кількості 
предметів від їх величини, 
незалежність певної кількості 
рідких та сипучих тіл від місткості 
посудини.  

Формування просторової орієнтації. 
Формування вмінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
залежності. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення 

15.  Виділення 3 предметів з множини 
за наслідуванням, зразком, 
словом, співвідносити кількість 
предметів з пальцями. 

Формування просторової орієнтації. 
Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 
 

16.  Співвідношення двох груп 
предметів за кількістю в межах 3 
без переліку (стільки… скільки) 

Формування практичних способів 
орієнтування. 
Формування вмінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 
Розвиток позитивно-емоційного 
відношення до заняття. 

17.  Перелік предметів в межах 3,  
перелік предметів, однакових за 
(кольором, формою, розміром) 

Формування просторової орієнтації. 
Формування вмінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Збагачення словникового запасу, 
активного словника. 

18.  Порівняння двох груп предметів 
за кількістю без лічби, 
використання прийомів 
накладання та прикладання. 

Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Формування орієнтувально-
дослідницьких дій. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 
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19.  Шляхи перетворення дискретних 
(на основі лічби) та неперервних 
множин. 

Формування пошукових способів 
орієнтування. 
Формування способів мисленнєвої 
діяльності. 
Формування супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 

20.  Збереження кількості, 
використовуючи прийом 
прикладання і лічбу. 

Формування пошукових способів 
орієнтування. 
Формування умінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток активного словника за 
допомогою математичних уявлень. 

21.  Групування предметів за 
кількісною ознакою (1 – багато, 2, 
3). 

Формування пошукових способів 
орієнтування. 
Формування умінь аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Збагачення активного словника за 
допомогою математичних уявлень. 

22.  Дії об’єднання та роз’єднання з 
відкритим і закритим 
результатом. 

Формування наочно-дійового 
мислення. 
Розвиток практичних дій з 
множинами. 
Розвиток мовлення. 

23.  Перелік елементів множин, 
сприйнятих на слух (звуки), на 
дотик (предмети) 

Формування наочно-дійового 
мислення. 
Розвиток орієнтувально-
дослідницьких дій. 
Розвиток мовлення. 

Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина: 

- порівнює множини за кількістю, використовуючи практичні способи 
порівняння (накладання та прикладання) і лічбу, позначаючи словами 
більше, менше, порівну; 

- здійснює перетворення множин, використовуючи один із способів 
перетворення; 

- виділяє 3 предмета з групи за словом,  перелічує предмети у межах     
3-х; 

- здійснювати групування предметів за кількісною ознакою на основі 
зразка.  

 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
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№ 

 
Зміст  

навчання та виховання 
Спрямованість 

корекційно-розвивальної роботи 
 Малювання 
1. 
 
 
 
2.  
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 

Продовжувати порівняння 
предметів та їх зображень на 
картинці. 
 
Вправи на розвиток дрібної 
моторики рук. 
 
Поглиблення знань про  основні 
інструменти і приладдя (олівці, 
фарби, пензель, папір) і правила 
діяльності з допомогою різних 
інструментів.  
 
Ознайомлення з кольором, 
розміром, формою: вправи для 
диференціації кольору, форми, 
розміру. 
 
Називання кольорів, підбір 
геометричних фігур до предметів 
відповідної форми.  
 
Дослідження предмету перед 
початком малювання (форма, 
колір, розмір, розташування 
частин предмета зверху-знизу-
посередині). 
 
Відповідати на питання педагога 
за змістом малюнку.  
 
Малювання фарбою предметів 
круглої форми (від центру, 
засобом створення кольорової 
плями: кулі, намисто, м’ячі, 
бублики, цукерки та ін..).  
 
Обведення олівцем кружальця 
різноманітного розміру. 

 Формувати вміння милуватись 
предметами народного 
декоративного мистецтва, 
картинками. 
Формувати вміння розглядати 
предмети, називати їх та знаходити 
подібність предмету та його 
зображення.  
Поглиблювати знання про 
призначення матеріалів та 
інструментів для малювання. 
Грати в спеціальні ігри, спрямовані на 
ознайомлення з кольором, розміром, 
формою. 
Формувати вміння виконувати вправи 
для кисті руки (рухи пальцями, 
кожною рукою окремо і разом, 
поперемінно і синхронно).  
Формувати вміння правильно 
тримати аркуш паперу перед собою 
(рівно, паралельно до краю стола), 
орієнтуючись у його частинах (вгорі-
внизу-посередині).  
Формувати вміння досліджувати 
предмет перед початком роботи. 
Викликати бажання закінчувати 
малюнок. 
Формувати вміння порівнювати свою 
роботу зі зразком педагога, з 
роботами інших дітей.  
Продовжувати формувати вміння 
правильно тримати олівець (пензлик) 
трьома пальцями, не затискувати в 
кулаці, допомагати лівою рукою 
притримувати аркуш паперу.  
Формувати вміння малювати фарбою 
предмети круглої форми (кольорова 
пляма). 
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10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 

 
Розфарбовування готових 
контурних малюнків (олівцем, 
фарбою), не виходячи за межі 
контуру. 
 
Освоення елементарних способів 
зображення на папері (на 
площині) ліній, плям, крапок, 
мазків, їх поєднання при 
зображенні предмету.  
 
Розвиток емоційної сфери дітей, 
викликання бажання закінчувати 
свій малюнок.  

Формувати вміння розфарбовувати 
контурні малюнки, орієнтуючись у 
межах зображення.  
Навчати поєднувати результат 
зображення з життєвими діями і 
конкретними подіями.  
Розвивати відчуття гармонії кольорів, 
виразності ліній та форм.  
Розвивати позитивне емоційне 
ставлення до процесу малювання, 
формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  
Виховувати дбайливе ставлення до 
приладдя для малювання.  

 Ліплення 
13.  
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
 
18. 
 
 
 

Демонстрація прикладів 
ліплення (іграшки з глини, 
пластиліну, солоного тіста). 
 
Продовжувати знайомство з 
матеріалами для ліплення 
(солоне тісто, глина, пластилін, 
дошка, стека) і правилами 
діяльності з допомогою різних 
інструментів. 
 
Оволодіння конструктивним 
засобом ліплення, прийомами 
розплющування, розкачування, 
защиплювання, відтягування.  
 
Слідування алгоритму дій при 
виконанні роботи.  
 
Ліплення предметів круглої 
форми з натури (яблуко, 
помідор).  
 
Відповідати на питання педагога 
в процесі ліплення, коментувати 
власні дії, називати частини.  
 

Продовжувати формувати 
передумови самостійного ліплення.  
Поглиблювати знання про  
призначення матеріалів та 
інструментів для ліплення. 
Формувати вміння копіювати дії 
педагога і виконувати його команду. 
Формувати вміння досліджувати 
предмет перед початком роботи на 
дотик та зір, вживаючи в мовленні 
вираз «схожий на…». 
Формувати вміння знаходити засоби 
ліплення знайомих форм, бачити 
характерні деталі предметів.  
Формувати вміння передавати форму 
в об’ємі, ліпити предмети з декількох 
частин. 
Формувати вміння розплющувати, 
розкачувати, защиплювати, 
відтягувати, з’єднувати, шматки 
тіста, глини, пластиліну. 
Виділяти форму, розмір, просторове 
співвідношення предметів, 
створювати найпростіші композиції. 
 Формувати вміння обігрувати 
пластилінову фігурку, 
використовуючи зміст казок.   
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
20. 

Дослідження предмету перед 
ліпленням, його форми та частин 
(дотиково-рухові і зорові засоби 
аналізу), передавання 
розбіжностей між предметами за 
ознаками (колір, форма + розмір: 
курка та курча).  
 
Ліплення предметів з кількох 
частин («Снігова баба», фігурки 
тварин). 

Формувати позитивне ставлення до 
процесу ліплення, посилити ігрові 
мотиви діяльності.  
Розвивати позитивне емоційне 
ставлення до процесу ліплення, 
формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  
Формувати вміння дотримуватись 
правил безпеки під час ліплення, 
виховувати дбайливе ставлення до 
приладдя для ліплення. 

 Аплікація 
21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
23. 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 

Демонстрація декоративно-
ужиткового мистецтва: вишивка, 
розпис, витинанка. 
 
Прикрашання предметів за 
допомогою накладання 
елементів візерунка (складання 
візерунка у смужці за зразком). 
 
Використання геометричних 
рослин та їх елементів (листя, 
овочі, гриби, фрукти, крапки, 
хрестики, квадрати та ін.) 
 
Виконання предметної аплікації 
за зразком (будинок з вікном, 
дверима; гусінь).  
Аналіз зразка, відзначення 
найважливіших ознак (форма, 
колір, розмір). 
Слідування алгоритму дій при 
виконанні роботи.  
Відповідати на питання педагога 
в процесі аплікації, коментувати 
власні дії, називати частини.  
 
Використання традиційних та 
нетрадиційних матеріалів для 
аплікації (кольоровий папір, 
картон, тканина, сухі рослини, 

Ознайомити з декоративно-
ужитковим мистецтвом як елементом 
національного колориту. 
Формувати вміння впізнавати в 
аплікації різні предмети. 
Формувати вміння накладати 
елементи аплікації на готову форму за 
зразком (вміння аналізувати зразок). 
Поглиблювати знання про  
призначення матеріалів та 
інструментів для аплікації. 
Формувати навички роботи з клеєм: 
набирати клей у невеликій кількості, 
наносити пензлем на елемент 
аплікації (від середини елементу до 
країв, на некольоровій стороні).  
 
Формувати вміння копіювати дії 
педагога і виконувати його команду. 
Спонукати самостійно вибирати як 
предмет, так і прикрасу до нього.  
Формувати позитивне ставлення до 
процесу аплікації. 
Формувати поняття про можливість 
використання в процесі аплікації 
різних матеріалів.  
Формувати вміння виконувати 
нескладну сюжетну аплікацію 
(«Кольорові м’ячі», «Гриби», 
«Новорічні кульки»). 
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26. 
  

готові картинки з журналів або 
дитячих малюнків).  
 
Використання пензля для клею за 
цільовим призначенням 
(намазування клею на елемент), 
серветки для видалення залишків 
клею.  

Продовжувати формувати інтерес до 
аплікаційної роботи, доводити роботу 
до кінця.  
Підвищувати самостійність у 
діяльності дітей на занятті. 
Формувати вміння називати роботу в 
цілому та її окремі елементи.  
Удосконалювати навички роботи з 
клеєм. 
Формувати позитивне емоційне 
ставлення до процесу аплікації, 
формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  
Виховувати дбайливе ставлення до 
приладдя для аплікації.  
Виховувати любов до краси рідного 
краю, міста, села.  

Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина: 

із захопленням малює, ліпить, створює прості композиції в аплікації, 
розповідає про те, що створила; 

із задоволенням малює пальцем, пензлем, олівцями, крейдою; грає з 
глиною; 

із задоволенням працює разом з іншими дітьми над створенням 
колективної композиції; 

емоційно відгукується на красу навколишнього світу; 
вводить власноруч створені речі в ігрову діяльність; 
береже обладнання, матеріали, одяг, прибирає робоче місце.  

 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  

 
№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

Розділ І. Основні рухи 
1 

 
 
 
 
 
 

Ходьба 
Навчання різним видам ходьби. 
Ходьба по залі в колоні по 
одному. 
Ходьба шеренгою з однієї сторони 
майданчика на другу. 
Ходьба на носках, руки на поясі. 

Формування навичок різних видів 
ходьби. 
Розвиток процесів пізнавальної 
діяльності шляхом ознайомлення 
вихованців з новими поняттями. 
Збагачення рухового досвіду. 
Розвиток кінеститичного 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Ходьба високо піднімаючи коліна. 
Ходьба ,,змійкою” навколо 
перешкод. 
Ходьба приставними кроками, 
правим та лівим боком. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Біг 
Біг по залі в колоні по одному. Біг 
по колу парами, взявшись за руки. 
Біг у чергуванні з ходьбою. 

 
 
 
 
 

Стрибки 
Стрибки на двох ногах на місці 
(ноги разом — ноги нарізно), руки 
на поясі.  
Стрибки в обруч, який лежить на 
підлозі. 
Перестрибування через мотузок. 
Стрибки з ноги на ногу з 
просуванням уперед, руки на 
поясі. 
Стрибки на одній нозі на місці та 
з просуванням уперед 
 
 

Кидання, ловля, метання 
Прокочування м'яча один одному 
в положенні сидячи ноги нарізно. 
Кидання м'яча двома руками від 
грудей уперед. 
Кидання м’яча двома руками з-за 
голови. 

сприймання. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ. 
Розвиток інтересу до фізичних рухів 
та потреби в руховій активності. 
 
Формування навички бігу. 
Формування уявлення щодо власного 
тіла, його основних частин та їх 
рухів. 
Розвиток розуміння прохань-команд, 
що відображають основні рухи та дії, 
напрямки руху (вперед, назад, 
праворуч, ліворуч, вгору, донизу та 
ін.). 
Формування стрибкових умінь. 
Розвиток просторового орієнтування. 
Формування уміння виконувати рухи 
за зразком, за наслідуванням, за 
сигналом, словесною інструкцією. 
Формування ритмічності рухів 
(рівномірна повторюваність та 
чергування). 
Розвиток словникового запасу та 
комунікативних умінь. 
Виховання інтересу до 
запропонованих фізичних вправ та 
ігор. 
Формування навичок кидання, 
метання та ловлі. 
Розвиток наочно-образного 
мислення та зв’язного мовлення на 
основі формування знань про 
фізкультурні знаряддя та дії з ними. 
Розвиток спостереження на основі 
формування вмінь розпізнавати різні 
види рухів 
Формування вміння спокійно 
поводитись під час фізичних вправ та 
рухів. 
Формування операційно-технічних 
навичок рухової діяльності.  
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5 
 
 
 
 

Ловіння м’яча, який кидає 
вихователь. 
Підкидання м'яча двома руками 
знизу та ловіння його. 
Перекидання м'яча двома руками 
знизу через мотузок. 
Метання правою та лівою рукою 
на дальність. 

Повзання та лазіння 
Повзання у колінно-ліктьовій 
позиції по прямій. 
Повзання у колінно-ліктьовій 
позиції поміж розставлених 
предметів 
Повзання по гімнастичній лаві. 
Переповзання через гімнастичну 
лаву. 
Проповзання поміж ніжками 
стільця. 
Лазіння по гімнастичній стінці під 
контролем дорослого. 
 
Підлізання під натягнуту мотузку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування навичок повзання та 
лазіння. 
Формування усвідомленості 
сприймання та засвоєння наочно-
вербальної інформації. 
Формування асоціативного мислення 
на основі ознайомлення з новими 
поняттями та руховими діями. 
Корекція емоційно-вольової сфери 
шляхом формування потреби 
зберігати рівновагу в ситуаціях 
успіху та невдачі. 
Формування умінь рухатись поруч з 
іншими. 
Виховання стриманості та 
поміркованості. 
Виховання організованості, 
дисциплінованості. 
Виховання позитивного емоційного 
ставлення до виконання фізичних 
рухів. 
Формування самостійності під час 
рухової діяльності. 
Формування діалогічного та 
зв’язного мовлення. 

 Розділ II. Загальнорозвивальні та коригуючі вправи 
6 

 
 
 
 
 
 

Вправи для рук та плечового 
поясу 

Одночасні рухи рук догори; 
вперед, в сторони, на пояс, до 
плечей, донизу. Те ж саме, з 
предметами.  
Схресні широкі розмахування 

Формування кінеститичних 
відчуттів. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ. 
Розвиток координації рухів обох рук, 
рук та ніг. 
Розвиток полісенсорного 
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 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

руками вгору над головою. Те 
саме, донизу перед собою. 
Плескання в долоні (руки поперед 
себе, вгорі та за спиною). 

Вправи для тулуба 
Нахили тулуба праворуч, ліворуч. 
Повороти тулуба праворуч, 
ліворуч. 
Прокочування, нахилившись 
уперед, попереду від себе 
великого м'яча. 
Піднімання та опускання ніг з 
положення лежачи на спині. 
Перекладання м'яча руками з 
правого боку на лівий з положення 
сидячи на підлозі. 

 
Вправи для ніг 

Крокування вперед широкими 
кроками.  
Виконання погладжувальних 
рухів ступнею прової/лівої ноги 
від коліна донизу 3—4 рази. 
Почергове піднімання та опускання 
ніг. 

 
 

 
 

Вправи з нормалізації 
позотонічних реакцій 

Повороти голови праворуч-
ліворуч, руки в сторони, вперед.  
Нахили голови праворуч-ліворуч. 
Рухи рук вперед, в сторони, вгору 
з одночастим прямим утриманням 
голови. 

 
 

Вправи для розвитку 
координації рухів 

Перекочування м’яча навколо 
себе, праворуч та ліворуч. 

сприймання. 
Виховання сумлінності та 
відповідальності 
 
 
Стимулювання активності та 
самостійності підчас виконання 
вправ для тулубу. 
Розвиток просторової орієнтації. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення на основі розуміння правил 
виконання фізичних вправ та ігрових 
завдань. 
Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення засвоєного 
матеріалу на основі 
запам’ятовування послідовності 
виконання рухів вправ для тулуба. 
Формування навичок 
запам’ятовування та адекватного 
відтворення інформації. 
Розвиток уміння пригадувати 
вивчений матеріал. 
Розиток розумових операцій аналізу, 
синтезу, порівняння, узагальнення. 
Розвиток готовності прийняти 
вербальну допомогу під час 
виконання рухових дій.  
Виховання позитивних вольових 
(стриманність) та моральних 
(доброзичливість, емпатійність) рис 
особистості. 
Розвиток активного мовлення та 
збагачення словникового запасу на 
матеріалі фізичних вправз 
нормалізації позо тонічних реакцій. 
Виховання самостійності. 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
Розвиток стійкості уваги, можливості 
її розподілу та переключення. 
Розвиток спостережливості. 
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Перестрибування через 
прапорець,  
Лежачи на спині рухи рук з 
палицею вгору, те ж саме – в 
полоденні на животі. 

 
Вправи для корекції постави 

Прокочування м'яча вихователю з 
положення лежачи на животі. 
Прокочування м'яча один одному 
з положення сидячи, спина пряма. 
Ходьба з гімнастичною палицею 
за спиною.  
Піднімання обруча угору, 
прогинаючись та відставляючи 
почергово праву та ліву ногу назад 
на носок.  

Вправи для корекції функції 
ступні 

Згинання та розгинання пальців 
ніг в положенні сидячи,. лежачи 
Одночасні повороти ступней 
праворуч, ліворуч. 
Одночасне зведення та 
розведення ступней. 
Згинання та розгинання ступней, 
почергово та одночасно в 
положенні лежачи на спині 

Дихальні вправи 
Рухи рук вперед — вдих, донизу — 
видих., в положенні лежачи на 
спині. 
Вимовляння звуків під час 
видиху.  
Швидке схрещування рук перед 
грудьми, плескання долонями по 
плечах. 
Кругові рухи прямими руками, 
схрещуючи їх перед собою та 
промовляючи різні звуки.  
Стрибки уперед з промовлянням 
звуків. 

Виховання інтересу до участі в 
колективному виконанні фізичних 
рухів. 
Корекція просторової орієнтації та 
просторових уявлень.  
Розвиток координації рухів. 
Виховання витривалості. 
 
Корекція вад постави. 
Формування наочно-дійового 
мислення.  
Формування вміння наслідувати різні 
рухи під час фізичних вправ. 
Розвиток зорово-моторної 
координації, простежування 
поглядом за рухами різних частин 
тулуба. 
Стимулювання рухової активності. 
 
Корекція вад функції ступні 
Удосконалення навички рухової дії. 
Формування координаційних 
здібностей. 
Виховання спритності, витривалості. 
 
 
 
 
 
 
 
Формування навички правильного 
дихання (вдих та видих). 
Розвиток мислення та пам’яті на 
основі вивчення послідовності 
виконання дихальних вправ. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Виховання навичок правильної 
поведінки, дисциплінованості.  
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної рухової діяльності 
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Розділ ІІІ. Прикладні вправи 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 

Вправи для розвитку дрібної 
моторики пальців  

та сумісних дій рук 
Згинання та розгинання пальців 
рук. 
Відведення кистей зі зрушенням 
предметів (мішечок з піском, куб 
та ін.) з місця. 
Відведення рук вперед, вгору, 
кисті в „замок” 
Імітація гри на барабані. 
Рухи рук з м’ячем. 

Вправи для розвитку 
цілеспрямованості рухів 

Ходьба по гімнастичній лаві з 
м'ячем у руках, зістрибування, 
приземлившись на дві ноги та 
кидання м'яча будь-яким 
способом у ціль (кеглі, піраміда та 
ін.). 
Проповзання з м'ячем у руках між 
ніжками стільця, вставання, 
кидання м'яча однією рукою в 
різнокольорову ціль (пірамідка, 
іграшка). 
Повороти праворуч (ліворуч), 
кидання м'яча об підлогу та 
ловіння його.  
Танцювально-ритмічні вправи 
Ходьба та біг під музику.  
Початок та закінчення рухів 
відповідно музичній фразі, 
звучанню музики.  
Виконання образних рухів ,,Як 
мишка ходить”, ,,Як стрибає 
зайчик” і т. п.  
У такт музиці плескання в долоні, 
притоптування однією ногою, 
стрибки на двох ногах з рухом 
уперед, повертаючи кисті рук. 
 

 
Формування усвідомленості 
сприймання та засвоєння наочно-
вербальної інформації. 
Формування активності під час 
спілкування та рухової взаємодії.  
Виховання відповідальності. 
Виховання доброзичливості, поваги 
до дорослих та дітей. 
Виховання вміння уникати 
конфліктів. 
 
 
 
Розвиток розумових операцій 
аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняння. 
Формування навичок самоконтролю. 
Стимулювання мовленнєвої 
активності в процесі виконання 
рухових вправ (використання 
вербальних та невербальних засобів). 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної рухової діяльності 
 
 
 
Корекція емоційно-вольової сфери, 
розвиток зв’язного та діалогічного 
мовлення. 
Формування навичок самоконтролю. 
Розвиток координації рухів, 
сенсомоторних навичок.  
Виховання вольових (довільність 
поведінки) та моральних 
(доброзичливість, чемність тощо) 
рис характеру. 
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Розділ ІV. Рухливі та спортивні ігри-розваги 
17 Ігри з бігом 

,,Кіт та миші”, ,,Карусель”, ,,У 
ведмедя у барлозі”, ,,Кури на 
городі”, ,,Скоріше в коло”. 

Ігри зі стрибками 
,,Стрибай — плескай”, ,,Не замочи 
ніг”, ,,Коники”, ,,Птахи в гніздах”. 

Ігри з повзанням та лазінням 
,,Кошенята та хлоп'ята”, 
,,Проповзи по місточку”, ,,Крута 
гора”, ,,Будь обережним”, 
,,Доповзи до іграшки”. 
 

Формування позитивного 
відношення до рухливих ігор. 
Формування удітей вміння діяти за 
правилами, взаємодіяти один з одним 
у процесі колективних дидактичних 
ігор.  
Розвиток запам’ятовування та 
адекватного відтворення інформації 
на основі вивчення правил гри. 
Збагачення словникового запасу. 
Формування потреби застосовувати 
набуті ігрові знання під час 
самостійної ігрової діяльності. 

Розділ V. Основи здоров’я 
18 Основні ознаки забруднення 

власного тіла (рук, обличчя). 
 
Культурно-гігієнічні заходи 
догляду за власним тілом 
(вмивання обличчя, миття рук, 
відвідання туалету). 
 
Ознаки охайності зовнішнього 
вигляду (чистий одяг, руки).  
 
Культура поведінки під час 
приймання їжі (поза за столом, 
використання серветки, 
користування ложкою, щільне 
пережовування страви, 
ввічливість). 
 
Зміцнення власного здоров'я 
шляхом виконання вправ 
ранкової гімнастики, 
загартовування. 

Розвиток наочно-образного 
мислення. 
Розвиток дрібної моторики. 
Формування організаційних умінь. 
Формування аналітико-синтетичної 
діяльності мозку, процесів 
порівняння та співставлення. 
Формування потреби дбати про себе, 
чистоту свого тіла. 
Формування навички самостійного 
приймання їжі. 
Розвиток вміння використовувати 
допомогу (вербальну, наочну). 
Формування самоконтролю в процесі 
виконання правил особистої гігієни. 
Формування комунікативних вмінь 
під час ознайомлення з ознаками 
охайності зовнішнього вигляду. 
Виховання культури поведінки. 
Виховання ввічливості, дбайливого 
ставлення до себе та інших. 

Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина: 
має уявлення про різні види ходьби; 
за словесною інструкцією дорослого бігає по колу в парі з іншими, 

тримаючись за руки; під контролем педагога почергово змінює біг на 
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ходьбу. 
має уявлення про різні види стрибків (стрибає на двох ногах на місці 

та з допомогою педагога – з просуванням уперед; з допомогою дорослого 
виконує стрибки в обруч; тримаючись за руку дорослого перестрибує через 
мотузок; за наслідуванням виконує стрибки на одній нозі); 

виконує вправи з м’ячем: за словесною інструкцією котить м’яч 
дорослому (дитині) з положення сидячи, ноги нарізно; за допомогою 
дорослого кидає м’яч двома руками від грудей та з-за голови; намагається 
ловити м’яч; підкидає м’яч двома руками знизу та намагається ловити його; 
намагається за підказкою педагога перекидати м’яч двома руками знизу 
через мотузок;  

повзає по прямій; повзає поміж предметів, іграшок; за допомогою 
дорослого повзає по гімнастичній лаві, переповзає через неї; має уявлення 
про функціональне призначення гімнастичної стінки; з допомогою педагога 
намагається лазити по гімнастичній стінці; 

частково самостійно виконує нескладні рухові вправи; з допомогою 
педагога словесно визначає власні рухові дії; 

емоційно та з зацікавленістю включається у рухову діяльність; 
намагається притримуватися правил та послідовності виконання 

вправ; 
реагує на оцінку своїх дій з боку дорослого; 
за підказкою педагога використовує за призначенням знаряддя для 

фізичних вправ (м’яч, палицю, обруч); 
супроводжує власні рухи мовленням; 
самостійно виконує ігрові завдання; 
за підказкою дорослого починає та закінчує рух відповідно звучанню 

музики; жестами імітує образні рухи птахів, тварин; 
за необхідності з допомогою дорослого використовує під час 

рухливих ігор народні примовки, лічилки, загадки тощо; 
має уявлення про способи догляду за власним тілом; 
за допомогою дорослого виявляє основні ознаки забруднення 

власного тіла (рук, обличчя) та неохайності зовнішнього вигляду, 
намагається їх усунути. 

 
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

Розділ І. Творчі ігри 
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Сюжетно-відображувальні ігри  
Ігри життєво-побутової тематики. 
Ігри за мотивами літературних 
джерел. 
Вибір ролі, виконання у грі 
декілька взаємопов’язаних дій 
(готування їжі, накривання стіл, 
годування). 
Сюжетна взаємодія з двома 
діючими особами (водій-пасажир, 
мама-донька, лікар-хворий). 
Індивідуальні ігри з іграшками-
замінниками (ляльки, ведмедики, 
зайчики та ін.). 
Послідовні смислові ланцюжки 
ігрових дій (2-3 дії), які 
відображають реальні життєві 
ситуації (роздягнути ляльку, 
вкласти спати, покачати; 
навантажити візок кубиками, 
відвезти, вивантажити, 
побудувати будинок). 
Гра поруч.  
Колективні ігри під керівництвом 
дорослого на теми повсякденного 
життя: життя сім'ї, дитячого 
садка, поїздка на транспорті 
(„Дитячий садок” (прихід, догляд, 
заняття, прогулянки), „Всі йдуть 
на свято”, „Поїздка до парку”, 
„Їдемо на автобусі”). 
Підбір іграшок для ігор.  
Організація самостійної гри. 

Театралізовані ігри 
Ігри-драматизації, імітація 
характерних дій персонажей 
(пташка літає, козеня стрибає та 
ін.). 
Лялькові вистави. 
Форми обігрування (обігрування в 
особах – під час розповіді 
дорослим казки; фрагментарне 
обігрування після ознайомлення з 

Формування асоціативного мислення 
на основі ознайомлення з новими 
іграми. 
Розвиток активного зв’язного  
мовлення. 
Корекція емоційно-вольової сфери 
шляхом формування потреби 
співвідносити власні дії та дії 
дорослого. 
Формування умінь у дітей грати 
поруч. 
Виховання у дітей інтересу до 
запропонованих іграшок та ігор. 
Виховання емоційного ставлення до 
„почуттів ляльки” (їй холодно, 
спекотно, гаряче, задоволена, 
незадоволена, радіє, хоче купатися, 
більше не хоче купатися та ін.). 
Сприяння виникненню і зміцненню 
доброзичливих відносин між дітьми 
під час ігор. 
Формування вміння ділитися і 
обмінюватися іграшками.  
Виховання дбайливого ставлення до 
іграшок. 
Виховання стриманості та 
поступливості під час колективних 
ігор. 
Розвиток інтересу до ігор-
драматизацій, театральних ігор, 
інсценівок. 
Виховання бажання виконувати 
окремі театралізовані ролі. 
Формування узагальненості 
сприймання (вміння виділяти суттєві 
ознаки, властивості). 
Розвиток словникового запасу, 
моторики дітей. 
Формування діалогічного та 
зв’язного мовлення шляхом 
супроводження рухів ляльок 
пісеньками. 
Розвиток спостереження на основі 
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усією казкою та ін.) процесу 
драматизації. 
Способи передачі емоційного 
стану (міміка, пози, жести, рухи).  
Елементарні прийоми 
використання настільних ляльок. 
Супровід рухів ляльок 
пісеньками. 
Імпровізація на прості сюжети 
пісеньок, казок. Рухи перед 
дзеркалом („Помахай ручками”, 
„Поплескай у долоні”, „Одягни 
хусточку”, „Почепи намисто”). 
Зовнішні рольові символи, 
атрибути та елементи костюмів 
(шапочки, комірці, хусточки, 
намисто та ін.). 

формування вмінь розпізнавати 
емоційні стани іншої людини. 
Формування самостійності під час 
театралізованої гри. 
Формування вміння діяти з 
настольними ляльками. 
Формування елементарних навичок 
володіння мовою жестів. 
Формування навичок виступати 
перед батьками та однолітками, 
ляльками, облаштовувати місце для 
виступу. 
Виховання охайного ставлення до 
ляльок, дотримання елементарних 
правил спільної гри. 
Виховання сумлінності та 
відповідальності. 

Розділ IІ. Дидактичні ігри 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Властивості та якості різних 
дидактичних предметів, 
врахування їх під час виконання 
ігрових завдань. 
Рзрізнення та співвідношення 
предметів за кольором 
(„Посадимо грибочки”, 
„Прикрасимо ялинку яскравими 
кульками”, „Хто швидше збере 
іграшки в кошик” і т.д.). 
Виділення та розрізнення форми 
предметів, співвідношення 
об'ємного предмету з його 
площинним зображенням 
(„Геометричне лото”, „Що на що 
схоже”, „Чарівний мішечок” і 
т.д.). 
Розрізнення предметів за 
величиною, встановлення 
відносності величин („Відгадай, 
хто в якому будиночку живе”, 
„Кому що підійде” і т.д.). 
Підбирання парних предметів. 
Складання цілого з 2-3 частин 

Формування вміння діяти за 
правилами, взаємодіяти один з одним 
у процесі колективних дидактичних 
ігор.  
Розвиток запам’ятовування та 
адекватного відтворення інформації 
на основі вивчення правил гри. 
Формування цілісного образу 
предметів (ігри з використанням 
розрізних картинок). 
Збагачення словникового запасу. 
Формування потреби застосовувати 
набуті ігрові знання під час 
самостійної ігрової діяльності. 
Розвиток готовності прийняти 
вербальну (запитання педагога) та 
наочну (картинки, предмети) 
допомогу. 
Розвиток у грі перспективних дій, 
мислення, мовлення. 
Формування вміння-порівнювати, 
зіставляти, знаходити схоже та 
відмінне в предметах, явищах 
природи, в рослинному та 
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розрізних картинок, складних 
кубиків. 
Застосування стрічки, мотузки: 
притягати за мотузку повітряну 
кулю, підтягувати автомобіль, 
візок. 
Застосовування предметів-
знарядь при виконанні 
практичних дій (присунути, 
відштовхнути іграшку палицею). 
Предмети, що вироблені з різних 
матеріалів (дерево, поліетилен, 
папір, метал, тканина), та 
предмети, що видають різні звуки 
(тихі – гучні).  

тваринному світі. 
Формування усвідомленості 
сприймання шляхом ознайомлення з 
основними властивостями і якостями 
різних предметів, врахування їх під 
час виконання ігрових завдань. 
Розвиток вміння орієнтуватись у 
просторі та часі. 
Формування уявлення про різні 
множини предметів. 
Корекція емоційно-вольової сфери 
на основі формування потреби 
опановувати своїми почуттями під 
час виконання правил та ігрових 
завдань. 
Виховання сумлінності та 
самостійності. 
Виховання комунікативних вмінь 
(вміння вислухати пояснення, 
прохання, поступитися черговністю в 
діях та ін.). 

Розділ ПІ. Рухливі ігри 
4 Ігри з правилами та зміною рухів. 

 
Використання рухливих ігор з 
простим змістом, нескладними 
рухами, об'єднуючи дітей 
спочатку в невеликі групи, а потім 
включаючи в гру всіх одночасно. 
 
Використання різних каталок, 
колясок, великих автомобілів і 
т.д., включення їх у самостійну 
ігрову діяльність.  
 

Формування усвідомленості 
сприймання та засвоєння наочно-
вербальної інформації. 
Формування активності та навичок 
соціальної взаємодії під час 
спілкування. 
Формування умінь діяти за 
правилами, взаємодіяти один з 
одним; діяти за визначеним сигналом 
у рухливих іграх. 
Розвиток розумових операцій 
аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняння. 
Формування навичок самоконтролю. 
Розвиток вміння слухати дорослого, 
який веде гру, діяти за визначеним 
сигналом, звуковим або світловим, 
орієнтуватися в просторі кімнати, 
рухатися, не натикаючись на інших 
учасників гри. 
Коригування емоційно-вольової 
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сфери, розвиток зв’язного та 
діалогічного мовлення.  
Виховання вольових (довільність 
поведінки) та моральних 
(доброзичливість, чемність тощо) 
рис характеру. 

Розділ ІV. Українські народні та хороводні ігри 

5 Ознайомлення з українськими 
народними примовками, 
лічилками, загадками. 
Використання нових видів 
народних ігор. 
Ознайомлення з мірилками, як 
засобом погоджування конфліктів 
(„Вишні-черешні розвиваються”, 
„Мир миром, пироги з сиром” та 
ін.). Дотримання норм 
спілкування в колективі. 
Залучення до участі у хороводних 
іграх.  

Розвиток інтересу до явищ природи. 
Розвиток образного мислення, уваги, 
уяви, словникового запасу, пам’яті 
під час вправляння у творчому 
відтворенні рольових діалогів. 
Розвиток естетичних почуттів. 
Розвток моторики шляхом виконання 
хороводних дій. 
Виховання доброзичливості, поваги 
до дорослих та дітей. 
Виховання вміння уникати 
конфліктів. 
 

Розділ V. Конструктивно-будівельні ігри 
6 Розрізнення та правильне 

використання деталей 
будівельного матеріалу. 
Підбір за зразком необхідних 
елементів будівельного набору (де 
такий?) за допомогою 
співвідносного та вказівного 
жестів. 
Використання в якості зразків 
обємних фігур та пласких 
зображень. 
Використання під час будівельних 
ігор малюнків та ілюстрацій 
різноманітних конструкцій. 
Ланцюжок послідовних дій, 
спрямованих на створення 
конструкції з будівельного 
матеріалу. 
Використання деталей 
конструкторів за їх призначенням. 
Використання будівельних 

Розвиток мислення, дрібної 
моторики. 
Розвиток сприймання просторових 
властивостей об’єктів (форма, 
величина, розташування); 
Розвиток зв’язного мовлення шляхом 
мовленнєвого супроводу 
конструктивних дій. 
Розвиток загальної та дрібної 
моторики шляхом формування 
операційних умінь (пальцевий захват 
деталей, їх утримання, повертання, 
поєднання та ін.) 
Формування просторових уявлень 
(вперед — назад, попереду — позаду, 
поруч, біля, близько — далеко, далі — 
ближче, зверху — знизу та ін.) в 
процесі ігор з конструктивним 
матеріалом та іграшками; 
Стимулювання самостійності під час 
виготовлення атрибутів гри. 
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споруд в іграх. 
Створення функціональних 
будівель шляхом оволодіння  
прийомами «доповнення» 
(прикріпляти віконечка та двері до 
будиночка), «включення» 
(наприклад, навкруги 
побудованого будинку 
розташовувати дерева, дороги для 
транспорту, дитячі майданчики 
тощо), обігрування будівель. 

Формування навичок використання 
конструктивного матеріалу в якості 
предметів-замінників під час 
образних ігор; 
Виховання поваги один до одного, до 
будівель своїх однолітків. 

 
 

Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина: 

орієнтується в предметах, знає призначення предмета, вміє 
використовувати їх  у грі, адаптується до найпростіших уявних ситуацій, 
супроводжує свої дії мовою, відтворює знайомі ігрові дії; 

сприймає настрій (веселий, сумний, гарний тощо), ставлення людей 
(доброзичливе, байдуже), наслідує їх у зовнішньому вигляді, у словах, 
інтонаціях; 

вміє відображати у власних діях характер поведінки казкових 
персонажів; 

бере участь у приспівках, невеличких сценках казок, народних іграх; 
самостійно наслідує звуки окремих персонажів чи подій; рухається у 

ритмі тексту, музичного супроводу.  
 

СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ 
 

№ 
з\п 

Зміст 
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно- 
розвивальної роботи 

Розвиток зорового сприймання. 

 Ознайомлення дітей із зеленим та 
синім кольорами: 
- виокремлення предметів 
синього та зеленого кольорів із 
загального фону: «Знайди / 
покажи машинку, кубик, такого 
(зразок) кольору…»; 
- вибір за зразком предметів 
синього та зеленого кольорів, 
надалі ще з  предметами 

Розвиток уваги на основі виділення 
кольору, як ознаки предмета. 
Удосконалення диференціації 
відчуттів кольору. 
 Формування уявлень про синій та 
жовтий колір. Розвиток пам’яті у 
процесі засвоєння уявлень про колір. 
 Пізнавальний розвиток на основі 
здійснення групування предметів за 
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червоного та жовтого кольорів ( 
«Знайди кубик … кольору», 
«Знайди до клубочків з нитками 
рукавиці», «Покажи, якого 
кольору не стало»); 
- групування кольорових 
предметів за зразком. 
Формування у дітей уявлень про 
колір, як властивість певних 
предметів: лимон жовтий, 
помідор червоний тощо.  
Ознайомлення з назвами кольорів 
(синій, зелений, жовтий, 
червоний): 
 - вибір предметів певного 
кольору за назвою  (« Знайди 
синій м’ячик, червону кульку»);  
- групування кольорових 
предметів за назвою кольору 
(спочатку з двох, надалі з 
чотирьох кольорів). 
Чергування за зразком двох 
кольорів при розкладанні 
предметів у аплікації і 
конструюванні: «Викладаємо 
візерунок», «Побудуємо паркан». 
Ознайомлення з об’ємними 
фігурами: куб, брусок, трикутна 
призма. Розрізнення форм у 
непредметному конструюванні з 
трьох елементів (куб, брусок, 
трикутна призма) спочатку за 
наслідуванням, надалі за зразком 
та за словесною інструкцією: 
«Викладаємо в рядок», 
«Розкладаємо як у мене».  
Конструювання із знайомих 
об'ємних форм потягу, вежі, 
будинку за зразком, а потім за 
словесною інструкцією. 
Ознайомлення з новими 
пласкими формами: трикутник, 
овал, прямокутник. Вибір за 

зразком вивчених кольорів та за 
словесною інструкцією. 
 
Мовленнєвий розвиток в процесі 
ознайомлення з   назвами кольорів 
(синій, жовтий). 
 
 
Концентрація уваги на основі 
виділення форми, як ознаки 
предмета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування уявлень про об’ємні 
фігури. 
Формування умінь діяти з 
предметами з урахуванням їх форми 
у конструктивній діяльності.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Формування уявлень про об’ємні та 
пласкі геометричні форми. 
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зразком з пари форм: круг – овал, 
трикутник - квадрат, квадрат – 
прямокутник «Добери фігуру», 
«Знайди будинок для форми». 
Удосконалення навичок  
обстеження геометричних форм: 
накладання однієї форми на іншу, 
прикладання. 
Групування предметів за формою 
відволікаючись від призначення 
предмета «Зберемо в коробку всі 
предмети, що мають форму кола; 
все що схоже на коло, а у кошик 
все що схоже на квадрат ». 
Диференціювання об'ємних та 
пласких фігур: куля, куб, 
трикутна призма, коло, квадрат, 
трикутник, - вибір за зразком, 
надалі за словесною інструкцією. 
Вчити дітей проштовхувати 
фігури у потрібний отвір 
коробки(рамки з вкладками, 
іграшки по типу дошки 
Е.Сегена);.  
Формування вмінь співвідносити 
реальний предмет певної форми з 
його зображенням на малюнку, 
зліпленим зображенням. 
 
Диференціювання предметів за 
величиною - великий, маленький, 
найбільший. Формування вміння 
діяти з урахуванням величини: 
складання трискладової 
мотрійки, користуючись методом 
проб;  
складання піраміди з трьох-
чотирьох кілець, користуючись 
методом практичного 
примірювання. Вчити дітей при 
складанні піраміди розуміти 
словесну інструкцію: «Візьми 
велике кільце».  

 
Розвиток мислення в процесі 
класифікації та групування вивчених 
геометричних форм за зразком та за 
словесною інструкцією. 
 
Розвиток пам’яті у процесі засвоєння 
уявлень про форму.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток стійкості та вибірковості 
уявлень форми. 
 
 
Формування уявлень про величину 
предметів. 
Розвиток умінь діяти з урахуванням 
величини предметів. 
Розвиток мислення в процесі 
класифікації та групування 
предметів за загальною величиною. 
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Вибір з предметів різних за 
величиною ( спочатку  за зразком, 
надалі за словесною 
інструкцією).  
Групування великих і маленьких 
предметів за зразком. 
 
Ознайомлення з простором 
групової кімнати, формування 
навичок орієнтуватись у просторі 
групової кімнати (поруч вікна, 
біля дверей).  
Формування сприймання 
простору між предметами по 
вертикалі: внизу, нагорі.  
Розкладання за зразком і за 
словесною інструкцією предметів 
одного кольору/ однієї форми 
унизу від заданої риски, та вгорі 
предмети іншого кольору/форми: 
«Поклади вгорі», «Поклади 
внизу". 
Ознайомлення дітей з назвами 
властивостей: синій, жовтий; 
круглий; великий, маленький, 
найбільший  
- відносин предметів: внизу, 
вгорі.  
Співвідношення зображених на 
малюнку/фото дій, з власними 
діями дитини, зображати дії по 
картинках. 
 Складання розрізної предметної 
картинки з двох/трьох частин 
(розрізаних вертикально, 
горизонтально, по діагоналі) 
Групування предметів за однією 
заданою ознакою - форма, 
величина чи колір «У цьому 
будиночку всі іграшки червоні, а 
тут всі жовті». 

 
 
 
 
 
 
 
Розвиток сприймання простору на 
основі засвоєння понять угорі, внизу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мовленнєвий розвиток в процесі 
засвоєння  назв властивостей, 
якостей та відносин між предметами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удосконалення цілісності 
сприймання на основі складання 
розрізних картинок. 

Розвиток тактильно-рухового сприймання 



 
 

74 

 Вибір знайомої іграшки на дотик 
за назвою (вибір з трьох).  
Розрізнення на дотик за 
словесною інструкцією предметів 
різної величини ( вибір з трьох 
предметів).  
Вибір предмету певного розміру 
на дотик за наочним зразком, 
надалі за словесною інструкцією 
«Дай великий кубик»,  
 «Дай маленький кубик» (вибір з 
двох предметі). 
 Диференціювання на дотик 
тверді і м'які предмети: пластилін 
(солоне тісто) і дерево (вибір у 
межах двох зразків). 
 Обстеження предметів 
використовуючи прийоми: 
обмацування, прогладжування, 
стискання, перекладання, 
повертання, виділяючи при цьому 
характерні ознаки.  
Впізнавання та розрізнення на 
дотик  кулі, овал, куба (зразок 
пропонується на дотик) в процесі 
вибору з двох - трьох предметів.    
Сприймання та диференціація на 
дотик предметів різної фактури 
(зразок пропонується на дотик) в 
процесі вибору з двох предметів.    
Розрізнення на дотик предметів 
за температурою (залізо холодне - 
деревина тепла).  

Розвиток спостережливості у процесі 
тактильно-рухового сприймання 
предметів. 
Уточнення уявлень про форму та 
величину предметів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удосконалення тактильних відчуттів 
та дрібної моторики рук у процесі 
обстеження предметів. 
 
 
 
 
 
 
 
Формування уявлень про різні 
фактури та температуру предметів. 
 

 Розвиток слухового сприймання 
 Диференціювання звучання трьох 

музичних інструментів способом 
відтворення дії за зоровим  
наслідуванням. 
Диференціювання звучання трьох 
музичних інструментів (бубон, 
барабан, сопілочка) реагуючи на 
зміну звучання певною дією. 
 

Розвиток слухової та слухо-зорової 
уваги, диференціація слухових 
уявлень. 
 
Удосконалення диференціації 
властивостей звуку. 
Розвиток пам’яті шляхом засвоєння 
отриманої інформації про музичні 
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Визначення 
послідовність(відтворення за 
зоровим наслідуванням) звучання 
двох-трьох музичних 
інструментів (барабан, сопілочка; 
сопілочка, бубон, барабан).  
 
Розрізнення (відтворення за 
зоровим наслідуванням) гучного і 
тихого звучання одного і того ж 
музичного інструменту.  
 
Ознайомлення із звуками живої 
природи з опорою на наочність 
(цвірінькання горобця, каркання 
ворони, спів солов'я;  мукання 
корови, мекання кози, іржання 
коня). 
Диференціювання близьких за 
звучанням звуконаслідувань: «ку-
ка-рі-ку» - «ку-ку», «ко-ко-ко» , 
«ква-ква».  
Виділення заданого слова із 
запропонованої фрази і 
відзначення це дією: оплесками, 
підняттям руки, прапорця. 
Виділення інтонаційно 
виділеного звуку із ряду інших 
звуків оплесками, підняттям 
руки, прапорця. 

інструменти, іграшки і тварини, яким 
властиві специфічні звуки. 
Розвиток звуковимови на основі 
диференціювання та відтворення 
звуків іграшок та тварин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток фонематичного слуху 
шляхом виділення звуку  із ряду 
інших. 

 Розвиток смакового сприймання 
 Ознайомлення дітей з 

продуктами, що мають кислий 
смак (лимон, слива, аґрус, 
порічки,  
квашена капуста), солодкий смак 
(цукор, цукерка, мед ), солоний 
смак (оселедець, бринза, солоні 
огірки).   
Вибір з ряду запропонованих 
продуктів ті, які мають солодкий 
смак (яблуко, солодкий чай, 
печиво). 

Розвиток уваги до відчуттів смаку та 
нюху. Формування  уявлень про 
солодкий, солоний  та кислий смаки. 
 
 
 
 
 
Розвиток уявлень про температуру 
їжі, напоїв.   
Розвиток мовлення протягом 
засвоєння назв продуктів та їх смаків. 
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Диференціювання їжі за 
смаковими ознаками (солодкий, 
солоний). Диференціювати їжу за 
смаковими ознаками (солодкий, 
кислий, солоний). 
 Диференціювання їжі за ознакою 
температури (гарячий, теплий, 
холодний). 
Вчити дітей запам'ятовувати і 
називати продукти, що мають 
різні смакові ознаки. 

 
 
 
 
 
 

Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина: 

має уявлення про зелений та синій колір; групує за зразком предмети 
жовтого, синього, червоного, зеленого кольорів; 

використовує у власній  мові вивчені властивості та якості предметів 
(«Лимон кислий і жовтий», «Яблуко кругле і солодке»); 

за зразком використовує колір у образотворчій діяльності;  
має уявлення про об’ємні фігури (куб, брусок, трикутна призма) та 

пласкі форми (трикутник, овал, прямокутник); співвідносить пласкі та 
об’ємні форми;  

використовує прийоми накладання, прикладання при обстеженні 
геометричних фігур; 

знаходить потрібний отвір для проштовхування  фігури;  
співвідносить реальні предмети знайомої форми з їх зображеннями;  
розрізнює предмети за величиною: маленький - великий - 

найбільший;  
складає трискладову пірамідку; 
виконує завдання за вербальною інструкцією, що має просторові 

відносини між предметами: внизу, вгорі, поруч,  на, під («Постав чашку на  
стіл, стільчик, біля столу»); 

розуміє зображені на малюнку дії, може відтворити їх; 
складає розрізну предметну картинку з двох/трьох частин;  
виконує групування предметів за заданою ознакою (форма, величина, 

смак, колір). 
застосовує візуально-тактильне обстеження при сприйманні об'ємних 

предметів, візуально-рухове - при сприйманні пласких форм або об'єктів;  
диференціює та визначає температуру предметів. 
диференціює та визначає солодкий, солоний та кислий  смак; 
визначає смак продуктів; знає назви  смаку: солодкий, кислий, 

солоний;  
визначає температуру та диференціює гарячі і холодні напої, їжу. 
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МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ «Слухання  музики». 
 Ознайомлення з музичними  

об’єктами, залучення дітей до 
визначення джерела звуку.  
Навчання елементарним 
правилам  слухання музики. 
Залучення до слухання 
різноманітних музичних звуків і 
ритмів; простих одноголосних 
мелодій та дитячих пісень у 
виконанні дорослого.  
Ознайомлення з музикою різних   
музичних жанрів: пісня 
(колискова), танець, марш.  
Слідкування за силою звучання 
(тихо - голосно); темпом (швидко 
- повільно); висотою (високо - 
низько).  
Вміння впізнавати знайому 
мелодію.  
Залучення дітей до участі в 
музично–дидактичних іграх.  

Формування уявлення про 
різноманітність музичних звуків і 
ритмів. 
Розвиток слухового сприймання, 
слухової уваги.  
Формування вміння слухати мелодії 
та дитячі пісні у виконанні 
дорослого; впізнавати знайомі  
пісні. 
Формування вміння розуміти про 
що співається у пісні. 
Розвиток емоційного відгуку на  
музику, вміння вслухатися в неї та 
розпізнавати характер музики 
(весела, сумна); темп виконання; 
висоту та силу звучання. 
Формувати елементарні уявлення  
дітей  про музичні жанри: пісня 
(колискова), танець, марш.  
- Розвиток ладового почуття, 
музично–слухових уявлень, почуття 
ритму, тембрового ритмічного, 
звуковисотного  слуху в процесі 
гри.   

Орієнтовний  музичний  репертуар 
«Нумо, зайчику, танцюй», муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; «Потанцюємо 
веселіше», укр.нар.мелодія, обр. І.Прача;  «Листочок золотий», сл. і муз. 
Н.Вересокіної;  «Два  півники», укр.нар.пісня, обр. Л.Компанієць; «Котику 
сіренький», укр. нар.пісня, обр. М.Вериківського; «Ой лопнув обруч», 
укр.нар.пісня; «Ой сніжку, сніжку білесенький», укр.нар.пісня; «М'ячик», муз. 
Г.Фріда; «Листопад», муз. Т.Попатенко; «Петрушка», муз. Р.Раухвергера; «До 
діток ялинка прийшла», муз. А.Філіпенка, сл. Я.Чарноцької; «Весело-сумно», 
муз. Л.Бетховена; «Пісенька про бабусю», муз. А.Філіпенка, сл. І.Волгіної; 
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«Горобець», муз. А.Руббаха; «Полька», муз. С.Майкапара; «Білочка», муз.  
М.Красева; «Гра в коней», муз. П.Чайковського; «Марш дерев'яних 
солдатиків», муз. П.Чайковського; «Качечка купається», муз. А.Лазаренка.  

Розділ «Спів». 
 Ритмічне промовляння простих 

складів та складів із 
ритмізованими фразами (ра-ра-
ра-на дворі весела гра…) з різною 
силою голосу.  
Заохочення дітей до 
підспівування під музику слів 
пісні, яку співає дорослий з 
інтонуванням мелодії.   
Розучування пісень та робота над 
розвитком співочих вміннь 
(дихан-ня, звуковидобування, 
чистоту інтонування).  
Навчання дітей вчасно 
розпочинати та закінчувати спів. 
Залучення дітей до 
індивідуального  співу та співу по 
підгрупам. 

Розвиток дитячого голосового 
апарату, мовного слуху, відчуття  
ритму, корекція  звуковимови, 
дихання. 
Формування у дітей передумови до  
співочої діяльності через розвиток 
голосової, а потім і співочої 
активності. 
 Формування у дітей вміння 
підспівувати слова пісні, інтонувати 
мелодію. 
Розвиток інтересу до співу та 
емоційного відгуку на  пісні. 
Розвиток вміння співати разом з  
дорос-лим у супроводі музичного 
інструменту. 
Формування вміння співати  
узгоджено, слухаючи друг друга. 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
 «Сонечко», «Бобик», муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найдьонової (укр.текст В. 
Моруги); «Дощик», укр.нар.пісня (обр. Т.Шутенко); «Калачі», муз. 
А.Філіпенка, сл.Г.Демченко; «Ялинка», муз. О.Тілічеєвої, сл. М.Булатової; 
«Зозуля», муз. О.Тілічеєвої, сл. Н.Найдьонової; «Гоп, гоп, гу-ту-ту», 
укр.нар.мелодія, обр. В.Верховинця; «Веселі звірята», муз. і сл. Л.Доценко; 
«Шиєм  чоботи  коту», муз. Т.Шутенко, сл. С.Болдарєвої; «Пиріжки», муз. 
А.Філіпенка, сл. В.Кукловської; «Колискова», муз. М.Раухвергера; 
«Каштани», сл. і мел. Н.Грановської, гармонізація А.Лазаренко; «Ранок», муз. 
Г.Гріневича, сл. С.Прокофьєвої; «Грибочки», муз. і сл. Л.Старченко; «Осінь», 
муз. І.Кишко, сл. І.Плакіди; «Зима», муз. В.Красєвої, сл. Н.Френкєль; «Наша 
ялинка», муз. А.Островського, сл. З.Петрової; «Дід Мороз», муз А.Філіпенка, 
сл. І.Волгіної; «Санки», муз. М.Красєва, сл. О.Висоцької; «Мамочка кохана», 
муз. і сл. М.Бистрової; «Квіточка», муз. В.Красєвої, сл. Н.Френкєль. 

Розділ « Музично - ритмічна діяльність». 
 Ритмічна ходьба під музику зви-

чайна, на носках, піднімаючи 
ноги, витягуючи носок; по 
одному або в парі по колу, 
урозтіч, у різних темпах.  

Формування у дітей інтересу до 
музично–ритмічної діяльності. 
Формування вміння рухатися під 
музи-ку, змінювати характер  руху  
у відповідності зі зміною динаміки 
та частин у музичному творі. 
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Ритмічний біг звичайний, на 
носках по колу по одному і в 
парах, під музику у різних 
темпах. 
Ритмічний рух у відповідності зі 
зміною динаміки і частин у 
музичному творі та зупинкою з 
закінченням музики.  
Виконання простих 
танцювальних  рухів: кружляння 
на місці по одному, в парах; 
плескання в долоні, по колінах, 
повертання п’ястей рук; 
притупування попере-мінно 
обома ногами та однією ногою; 
стрибки на місці на двох ногах; 
«пружинка» з поворотом 
праворуч, ліворуч; виставляння 
по черзі ніг на носок, п'яту. 
Виконання музично-ритмічних 
рухів з предметами. 

Розвиток ритмічності, чіткості, 
узгодженості  рухів  рук  і  ніг. 
Розвиток просторового 
орієнтування, зорового та слухового 
сприймання й  уваги. 
Формування правильної постави та  
ходи. 
Розвиток ритмічного, чіткого та  
виразного виконання танцювальних  
рухів.  
Формування уявлень про образні 
рухи, які відтворюються під музику. 
Розвиток вміння виконувати 
музично - ритмічні рухи з 
предметами. 
Формування вміння 
використовувати всі розучені 
музично–ритмічні рухи в музичних 
іграх та при  виконанні образних 
рухів (стрибає зайчик, ходить 
ведмідь, літає пташка та ін.) 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
Вправи «Лялька крокує та бігає», муз. О.Тілічеєвої; «Побігати», муз. 
Л.Вішкарева; «Веселі долоньки», муз. Є.Макшанцевої; «Сніг-сніжок», муз. 
Є.Макшанцевої; «Із султанчиком», муз. Т.Вількорейської; «Бадьорий і тихий 
крок», муз. М.Робера; «Марш з прапорцями», муз. О.Гречанінова; «Вправа з 
м'ячами», муз. Т.Вількорейської; «Сопілка», муз. Т.Ломової; «Веселий 
танець», муз. Г.Левкодімової; «Ніжками затупали», муз. О.Тілічеєвої; «Вправи 
з хусточками», муз. Я.Степового. 
Танці:  «Танок з ляльками», муз. Т.Саук; «Листочок золотий», муз. 
Н.Вересокіної; «Ведмедик танцює», муз. Є.Макшанцевої;  «Хоровод біля 
ялинки», муз. Г.Фінаровського; «Маленькі кошенята», муз. Т.Вількорейської; 
«Потанцюємо разом», муз. Т.Ломова; «Гопачок», муз. Н.Ткаченко; «Веселий 
танок», муз. Т.Шутенко; «Танок з квітами», муз. М.Раухвергера;  «Танцювали 
зайчики», муз. М.Ведмедері, сл. І.Кленца; «Танок сніжинок», сл. і муз. 
Н.Вересокіної; «Танок із листочками», муз. Р.Рустамова, сл. Ю.Островського; 
«Веселий  танок», укр.нар.мелодія «Гречаники». 
Ігри: «Ведмедик сховався», муз. І.Кишка, сл. В.Кукловської; «Пташки і кіт», 
муз. Г.Фінаровського, сл. Г.Бойка; «Хованки», муз. Р.Рустамова; «Зайчики та 
лисиця», муз. Г.Фінаровського; «Курчата  та  лисиця», муз. Ю.Ражавської; 
«Бігаємо  парами», укр.нар. мел. «Метелиця», обр. А.Аляб’єва; «Вітерець  і  
вітер», муз. Л.Бетховена; «Хто  горобців  налякав?», муз.І Кепиці; «Ведмідь та 
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Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина: 

емоційно відгукується на почуття, виражені в музиці; 
реагує на динамічні та темпові зміни в звучанні музики; 
співає виразно природним голосом, без напруження, протяжно у 

діапазоні ре-ля з допомогою педагога; намагається правильно набирати 
дихання (між короткими музичними фразами); 

дотримується указаного напрямку, виконує рухи ходьби і бігу 
відповідно до змісту музичного твору; змінює рухи відповідно до 
двочастинної форми;  

діти», муз. Б.Гундера; «Гра з Дідом Морозом», муз. і сл. М.Сатуліної;  «Пташки 
і машини», муз. Т.Ломової. 

Розділ  «Елементарне музикування». 
 Ознайомлення з прийомами та  

правилами  гри на різних дитячих 
музичних інструментах.   
Навчання розрізняти інструменти 
на вигляд та за звучанням. 
Спонукання дітей до гри на 
музичних інструментах у 
супроводі піаніно. 
 
 
 
 
 
 
 

Формування у дітей інтересу до гри 
на дитячих музичних  інструментах. 
Формування вміння спокійно  
поводи-тись під час гри на 
музичних  інстру-ментах, 
прислухатись до  дорослого та 
інших дітей. 
Формування прийомів  
звуковидобу-вання із дитячих 
шумових інструментів .  
Розвиток відчуття ритму. 
Розвиток дрібної моторики пальців і  
п’ястей рук. 
Формування у дітей вміння грати на 
дитячих музичних інструментах у 
супроводі піаніно. 
Формування вміння узгоджувати 
поча-ток і закінчення гри на 
дитячих музичних інструментах з 
початком і закінченням музики. 
Розвиток слухового сприймання. 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
«Дзвоники музичні», муз. і сл. Н.Рубальської; «Барабанщики», муз. і сл. 
Н.Рубальської; «Дощик», укр.нар.пісня, обр. Т.Шутенко; «Сумний дощик», 
муз. А.Лядова; «Молоточки», укр.нар.муз.; «Вийди, вийди, сонечко», 
укр.нар.мел., обр. Л.Ревуцького; «Веселе брязкальце», муз. М.Раухвергера;  
«Тихі та гучні дзвіночки», муз. Р.Рустамова; «Великий та маленький 
дзвіночки», муз. Т.Ломової; «Музичні молоточки»; «Веселі брязкальця»; 
«Бубен і барабан»; «На чому граю?»;  «Курка і курчата» (металофон). 
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передає головні характерні риси персонажів ігор, образно ігрові рухи 
відповідно до музики та змісту пісень; 

виконує танцювальні елементи за показом педагога та самостійно.  
 

ІІІ РІК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ  
 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
 

№ 
з/п 

Зміст 
навчання та виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

1. Навчання різним засобам 
спілкування 

Розвиток вміння використовувати 
мовленнєві форми спілкування з 
оточуючими; 
Розвиток вміння підтримувати 
розмову на запропоновану тему: 
«Привітай», «Зустріч на вулиці», 
«Телефон»; 
Розвиток вміння висловлювати 
особисті потреби та емоції за 
допомогою мовлення; 
Розвиток вміння звертатися з 
питаннями, проханнями, 
повідомленнями  до оточуючих; 
Розвиток пізнавальної функції 
мовлення: вміти запитати та 
розповісти про те, що відбулось; 
Формування діалогічного 
мовлення; 
Формування плануючої функції 
мовлення; 
Розвиток інтересу до мовленнєвого 
спілкування з однолітками; 
Формування вміння вживати слова 
ввічливості. 

2. Тематика занять 
Я та найближче оточення. 
Закріплення знань дитини про її 
родину. 
Знайомство з віком людини та 
розширення знань про родинні  
зв’язки у сім’ї. 
Знайомство з обов’язками дитини 
у родині.  

Формування вміння впізнавати 
членів своєї сім’ї серед зображень 
незнайомих людей; 
Формування розуміння, що люди 
розрізняються за віком (старий – 
малий); 
Формування вміння відповідати на 
питання «Скільки тобі років?»; 
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Вправляння в використанні слів 
ввічливості (дякую, будь ласка, 
вибачте, дозвольте). 
Відповіді на питання «Що?», 
«Хто?», «У  кого?», «Кому?». 
Навчання вмінню розуміти та 
називати дій, які виконує одна й 
та ж людина (Мама  готує, шиє, 
миє посуд,….; Сашко їсть, спить, 
грає, стрибає). 
 

Формування вміння розуміти та 
називати свої обов’язки у родині (Я 
прибираю іграшки. Я поливаю 
квіти.) 
Формування вміння відповідати на 
питання «Що?», «Хто?», «У кого?», 
«Кому?» словом або показом на 
картинці (Кому мама дала яблуко? 
У кого яблуко?); 
Формування вміння розуміти та 
використовувати в мовленні 
іменники у родовому відмінку зі 
значенням  відсутності (Нема 
бабусі. Нема матусі.) 
Формування вміння розрізняти 
(утворювати) дієслова 
теперішнього часу у однині та 
множині (Я їм. – Ми їмо.); 
Розвиток розуміння співвідношення 
між членами речення в залежності 
від питань (Що?, Кого?, У  кого?, 
Чим?) та  відповідь повним 
реченням (Що у Тараса? – У Тараса 
м’яч. Чим грає Тарас? – Тарас грає 
м’ячем.). 

3. Дитячий заклад. Іграшки. 
Вправляння в називанні педагогів 
групи за ім’ям та по-батькові. 
Розширення знань про 
приміщення дитячого садка. 
Знайомство з ігровим 
майданчиком та ділянкою групи 
та їх призначенням. 
Вправи на орієнтування в 
приміщеннях закладу. 
Розрізнення іграшок за формою, 
кольором, розміром. 
Знаходження іграшок за описом.  
Навчання вмінню складати фрази 
та речення з орієнтацією на 
ознаки іграшок (Принеси великий 
жовтий м’яч. М’яч круглий, 
червоний.); 

Розвиток пам’яті на основі 
запам’ятовування та вміння 
називати педагогів групи за ім’ям та 
по-батькові; вміння вірно 
показувати та називати приміщення 
та територію дитячого закладу, їх 
призначення; 
Розвиток вміння розуміти та 
використовувати дієслова в 
наказовий  спосіб (дай, йди, 
допоможи); 
Формування вміння впізнавати 
іграшку за описом; 
Формування вміння відповідати на 
питання «Що робить вчитель 
(вихователь, медсестра)?» 
(Вчитель вчить дітей.); 
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Знайомство з професіями: 
вчитель, вихователь, лікар, 
медсестра, музичний  керівник, 
няня. 
Навчання вмінню впізнавати та 
називати професії працівників 
дитячого закладу за сюжетним  
малюнком. 
 

Формування вміння бачити, 
розуміти та називати за специфікою 
діяльності та зовнішнього виду 
працівників дитячого закладу; 
Прищеплення шанобливого 
ставлення до людей праці; 
Формування вміння розуміти та 
відповідати на питання «Кому?» 
(Кому Христина дає ляльку?); 
Формування вміння узгоджувати 
прикметники з іменниками у роді, 
числі, відмінку (Зелений м’яч, 
великий стіл); 
Формування вміння складати 
речення з обставиною місця (Одяг 
висить у шафі).    

4. Частини тіла. Засоби гігієни 
Продовження знайомства з 
назвами частин тіла (руки, лікті, 
долоні, ноги, коліна, живіт, 
спина) та обличчя (очі, ніс, рот, 
язик, зуби, вуха). 
Знайомство з назвами предметів 
особистої гігієни (рушник, 
гребінець, мило, зубна щітка, 
мочалка). 
Відповідь на питання «Що це?». 
Знайомство з функціями частин 
тіла (Що я можу робити рукою, 
ногою). 
Знайомство з органами відчуття, 
їх призначенням (очами бачу, 
вухами чую). 
 

Розвиток вміння показувати та 
називати основні частини тіла та 
обличчя на собі, на ляльці, на 
оточуючих, на малюнках; 
Формування навички орієнтування 
у схемі власного тіла (голова – 
уверху, ноги – знизу); 
Формування вміння показувати та 
називати органи відчуття, їх 
функцію (Очами бачу.); 
Формування вміння утворювати 
слово-сполучення, узгоджуючи 
прикметник з іменником (чисте 
обличчя, брудні ноги); 
Формування вміння відповідати на 
питання «Що ти зробив?» простим   
реченням (Я помив руки.);   
Формування вміння створювати 
зменшу-вально–пестливу форму 
іменника (руки– ручки). 

5. Овочі, фрукти,ягоди 
Знайомство з місцем зростання 
овочів, фруктів та ягід – город, 
сад. 
Продовження знайомства з 
овочами, фруктами та ягодами 
(буряк, капуста, абрикос, , 

Формування вміння розрізняти 
овочі, фрукти, ягоди за місцем 
зростання; 
Розвиток вміння впізнавати та 
називати знайомі овочі та фрукти, 
ягоди; 
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виноград, полуниця). Навчання 
вмінню виділяти овочі, фрукти, 
ягоди поміж себе. 
Знайомство з узагальнюючими  
словами: овочі, фрукти, ягоди, 
сад, город. 
Знайомство з зовнішніми 
ознаками (розмір, форма, колір) 
та смаком овочів, фруктів, ягід. 

Формування вміння узгоджувати  
прикметники з іменниками в однині 
(Яблуко червоне, велике, солодке); 
Формування вміння створювати 
зменшувально–пестливу форму 
іменників (огірок – огірочок); 
Формування вміння складати 
речення з однорідними членами за 
малюнком (Кухар ріже капусту, 
моркву, картоплю). 

6.  Пори року. Свята  
Знайомство зі змінами в 
рослинному та тваринному світі в 
залежності від пори року. 
Спостереження за змінами у 
природі. 
Спостереження за об’ектами 
неживої природи ( вода, сніг, лід, 
каміння, пісок). 
Знайомство з сезонними іграми та 
розвагами дітей та навчання 
вмінню розповідати про них. 
Розширення знань про свята 
(Новий рік, Святого Миколая, 
Різдво, Мамине свято). 
Підготовка до свят. 
 

Формування вміння розуміти та 
називати зміни в рослинному та 
тваринному світі в залежності від 
пори року; 
Формування вмінню називати та 
впізнавати пори року за основними 
характерними ознаками;     
Формування вміння відображати в 
мові результати спостережень в 
природі; 
Формування вміння ознайомлення 
з властивостями (сніг та лід у теплі 
тануть і перетворюються у воду; 
вода на морозі замерзає, 
перетворюється у лід, камінь 
твердий, пісок сипучий); 
Формування вміння співвідносити 
слова «мало–багато» з відповідною 
кількістю предметів (мало листя – 
багато  листя); 
Формування вміння створювати 
дієслова теперішнього часу 1 та 2 
особи (Я їду. Ти їдеш.); 
Формування вміння складати 
речення: звернення + дієслово в 
однині + іменник у знахідному 
відмінку (Сашко, дай лижі. 
Марічко, вези санчата.); 
Формування вміння 
використовувати  іменники у формі 
родового та давального відмінку 
(Привітаю кого? Бабусю. Намалюю 
квітку кому? Матусі.);   
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Формування інтересу та емоційного 
відгуку на свята та святкові розваги. 

7. Одяг та взуття 
Продовження знайомства з 
назвами одягу, взуття, їх 
призначенням та частинами одягу 
(кишеня, рукав, воріт). 
Знайомство з узагальнюючими 
словами: одяг, взуття. 
Продовження знайомства з 
особливостями одягу та взуття 
для хлопчиків та дівчаток, для  
приміщення та вулиці, 
співвідношення з сезоном. 
Співвідношення та називання 
певних предметів одягу, взуття з 
відповідними частинами тіла.   
Виконання інструкцій щодо 
послідовності вдягання 
(роздягання). Навчання вмінню 
звертатись за допомогою до 
дорослого та дякувати за неї. 
 
 

Формування вміння називати та 
показувати предмети одягу та 
взуття, їх призначення та частини 
одягу; 
Розвиток вміння виконувати мовні 
інструкції щодо послідовності 
вдягання (роздягання), місця 
зберігання одягу,  взуття; 
Формування вміння розуміти та 
використовувати узагальнюючи 
слова; 
Формування вміння співвідносити 
та називати предмети одягу з 
відповідними частинами тіла 
(Шкарпетки одягну на  ноги.); 
Формування вміння називати та 
показувати одяг, який носять 
хлопчики, дівчатка; 
Формування вміння називати та 
показувати одяг, який носять в 
приміщенні, який вдягають на 
прогулянку; 
Розвиток вміння складати речення з 
прийменниками на, у, під (Плаття 
висить у шафі. Сандалі стоять під 
стільцем.); 
Формування вміння складати 
поширене речення з доповненнями 
(Тетянка одягла кофту, штани, 
шапку.); 

8. Тварини. Птахи. 
Продовження знайомства з 
назвами домашніх (коза, корова, 
кінь, собака, кіт, свиня) та диких 
(лисиця, вовк, заєць, ведмідь, 
білка, їжак) тварин. 
Продовження знайомства з 
птахами (півень, курка, гусак, 
качка, голуб, синиця, горобець, 
ворона). 

Формування вміння назвати та 
показувати тварин, їх дитинчат, 
птахів; 
Формування вміння створювати  
присвійні прикметники (пташиний 
дзьоб, ведмежа голова); 
Формування вміння узгоджувати 
іменники з числівниками (два 
горобця, п’ять цуценят);  
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Знайомство з особливостями 
зовнішнього виду та будовою тіла 
тварин, птахів та місцем їх 
проживання. 
Знайомство з узагальнюючими  
поняттями: свійські тварини, дикі 
тварини, птахи. 
Знайомство з назвами дитинчат 
тварин. 

Формування вміння розуміти та 
використовувати узагальнюючи 
слова; 
Формування вміння розрізняти, 
називати та співвідносити дитинчат  
дорослих тварин;   
Формування вміння складати 
речення з прийменниками на, у, в (В 
лісі живе ведмідь.); 
Формування вміння складати 
поширене речення з доповненнями 
(У лісі живуть ведмідь, лисиця, вовк 
…). 
 

9. Посуд. Продукти харчування. 
Розглядання, обстеження посуду 
з метою виділення головних 
ознак та частин. 
Знайомство з узагальнюючими 
поняттями: посуд, їжа. 
Знайомство з класифікацією  
посуду: чайний, кухонний, 
столовий. 
Знайомство з матеріалом із якого 
виготовлено посуд. 
Навчання вмінню відображати у 
мовленні та співвідносити 
прийняття їжі з відповідним 
часом доби (вранці – сніданок, 
вдень – обід, ввечері – вечеря), 
відповідати на питання «Коли?». 
Продовження знайомства з 
назвами страв та продуктів 
харчування. 

Формування вміння розглядати, 
обстежувати та називати головні 
ознаки та частини посуду, страви, 
продукти  харчування; 
Формування вміння розуміти та 
використовувати узагальнюючи 
поняття «посуд», «їжа»; 
Формування вміння розрізняти та 
класифікувати посуд за 
призначенням (чайний, кухонний, 
столовий); 
Формування вміння узгоджувати 
іменники з числівниками (одна 
склянка, три чашки);  
Формування вміння складати 
речення з використанням ознаки 
предмета (Катруся їсть смачний 
гарячий суп.); 
Формування вміння складати 
поширене речення з доповненнями 
(У шафі стоять чашки, тарілки, 
каструлі.). 

10. Меблі. Матеріали, робочі  
інструменти. 
Продовження знайомства з 
назвами меблів, її частинами 
(сидіння, ніжки, спинка, кришка, 
полиця, дверцята) та їх 
призначенням. 

Розвиток вміння розрізняти та 
називати меблі, її частини та їх 
призначення, використовувати 
узагальнюючи слова; 
Формування вміння називати 
матеріали, з яких виготовлено 
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Знайомство з назвами та 
властивостями різних матеріалів 
(папером, резиною, пластмасою, 
склом). 
Розставляння меблів у 
ляльковому куточку з виділенням 
призначення кожного предмету 
(за зразком, за інструкцією 
педагога). 
Виконання інструкцій та 
доручень дорослого. 
Виконання дій з меблями та 
називання їх. 
 

оточуючи речі, вчити відповідати 
на питання: «З чого зроблений?»; 
Формування вміння називати та 
виконувати дії з меблями (поклади у 
шафу, постав на стіл); 
Формування вміння утворювати 
форму родового відмінку однини та 
множини (стіл – багато столів), 
форму давального  відмінку (під 
шафою); 
Формування вміння добирати та 
узгоджувати прикметник  з 
іменником у роді, числі та відмінку 
(маленький стіл; дерев’яний 
стілець, у  великій шафі); 
Формування вміння змінювати 
число  іменника, займенника, 
дієслова за демонстрацією дії, за 
картинками (Це хлопчик. Він 
ремонтує стілець.); 
Формування вміння складати 
речення з використанням 
займенників (Він спить. Ми 
сидимо.). 

11.  Вулиця .Місто. Транспорт 
Знайомство з будинками та 
вулицями, які знаходяться біля 
дитячого закладу, з 
узагальнюючим поняттям 
«місто». 
Продовження знайомства з 
назвами частин машини (кабіна, 
мотор, фари, руль, вікно, колеса). 
Продовження знайомства з 
видами транспорту (гелікоптер, 
вантажівка, корабель, човен). 
Навчання вмінню співвідносити 
транспортні засоби з їх 
зображеннями, називати їх. 
Продовження знайомства зі 
способами пересування 
транспорту (пливе, їде, летить). 
Знайомство зі світлофором.  

Формування вміння називати місто, 
в якому живе дитина; 
Формування вміння називати 
об’єкти  спостереження (вулиця, 
дім, магазин, тротуар, переїжджа 
частина); 
Формування вміння розповідати 
про значення кожного сигналу 
світлофора; 
Формування вміння розрізняти та 
розуміти слова, які виражають  
просторові відношення (зверху – 
знизу, попереду – позаду, зліва – 
справа); 
Формування вміння змінювати 
дієслова за особами та числами (йде 
– їдуть); 
Формування вміння утворювати 
дієслова за допомогою додавання 
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 префіксів (виїхати, проїхати, 
поїхати); 
Формування вміння узгоджувати 
прикметники, що позначають 
ознаку, з іменниками чоловічого та 
жіночого роду в називному відмінку 
однини (швидка машина, високий 
будинок); 
Формування вміння узгоджувати 
іменники з прикметниками та 
числівниками у роді (п’ять 
червоних машин, два великих 
пароплава); 
Формування вміння поширювати 
речення за допомогою прислівників 
(Літак летить високо.). 

12. Рослини. Комахи. 
Продовження знайомства з 
назвами квітів (троянда, 
чорнобривці, тюльпан) та дерев 
(береза, дуб, тополя).  
Знайомство з будовою дерева, 
квітки (стовбур, гілка, листя, 
стебло, квітка). 
Продовження знайомства з 
назвами комах (муха, жук, 
комар). 
Знайомство з особливостями 
зовнішнього виду комах та 
частинами їх тіла (голова, вуса, 
крила, ноги). 
Імітація звуків та рухів комах. 
 

Формування вміння розпізнавати та 
називати дерева (2 -3 виду); 
Формування вміння називати та 
показувати частини дерева 
(стовбур, гілка, листя); 
-Формування вміння називати, 
показувати знайомих комах, 
частини їх тіла та імітувати звуки, 
які видають комахи; 
Формування вміння розрізняти та 
показувати окремі квіти, частини 
рослини; 
Формування вміння змінювати 
іменники та дієслова за числами 
(муха – мухи, летить – летять); 
Формування вміння підбирати та 
узгоджувати прикметник з 
іменником (червона квітка, великий 
жук); 
Формування вміння узгоджувати 
числівник з іменником (три квітки, 
два комара). 

13. Професії 
Знайомство з професіями (водій, 
продавець, будівельник, кухар). 
Знайомство з особливостями 
кожної професії, знаряддям праці. 

Формування вміння називати 
професії людей, інструменти, які 
вони використовують у своїй праці; 
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Відповіді на питання «Хто це?», 
«Що це?», «Що робить?», «Для 
чого?». 
 

Формування вміння змінювати 
дієслова за особами та числами 
(працює – працюють); 
Формування вміння поширювати 
речення за допомогою доповнень 
(Будівельники побудували будинок, 
школу, дитячий садок.); 
- Формування вміння складати 
речення, відповідаючи на питання 
педагога (Продавець продає 
печиво). 

14. Розвиток фонематичного слуху 
та слухового сприймання 

Формування вміння сприймати та 
розрізняти побутові шуми та звуки 
явищ природи; 
Формування вміння робити 
елементарний фонематичний аналіз 
слів (визначати в слові  голосні 
звуки  А,У,О,І); 
Формування вміння виділяти задане 
словосполучення в 
запропонованому реченні (Плескай 
в долоні,  коли почуєш слова «жовте 
листя»); 
Формування вміння відтворювати 
запропонований ритм. 

15. Формування зв’язного мовлення 
Вправи на складання простих  
речень, речень за демонстрацією 
дії, за опорними словами, за 
простим сюжетним малюнком. 
Навчання вмінню описування 
знайомих об’єктів (іграшки, 
тварини, птахи тощо) за 
зовнішніми ознаками (за 
допомогою схеми). 
Розглядання малюнків з 
доступним дітям змістом. 
Вправи на складання коротких 
розповідей за картинкою, за 
опорною схемою, за серією  
картинок (за питаннями, за 
зразком).  

Формування вміння складати прості  
речення за виконаною дією, яку 
спостерігає дитина; 
Формування вміння складати 
речення за опорними словами; 
Формування вміння складати 
речення за простим сюжетним 
малюнком; 
Формування вміння складати 
описове речення за допомогою 
схеми; 
Розвиток вміння впізнавати та 
називати в зображеннях предмети 
та їх ознаки; 
Формування вміння розрізняти та 
називати дії за картинками; 
Формування вміння промовляти 
кінець речення, яке почав педагог, з 
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Слухання коротких оповідань та 
переказ їх з допомогою педагога. 
Переказ короткого оповідання з 
опорою на предметні картинки, 
на сюжетну картину, на питання  
педагога. 
Навчання вмінню переказувати 
знайомі тексти, домагаючись 
вірної послідовності відтворення 
подій. 
 

використанням наочного матеріалу 
(Андрійко поклав до шафи…майку, 
труси…); 
Формування вміння складати 
речення з однорідними членами за 
малюнком (У Марічки є ромашка, 
троянда, тюльпан.); 
Формування вміння складати 
речення за малюнком з виділенням 
предмета або дії; 
Формування вміння складати 
розповіді-описи з опорою на 
сюжетний малюнок (за зразком, 
запитаннями педагога); 
Формування вміння розповідати за 
серією малюнків (за зразком та 
допомогою педагога); 
Формування вміння складати 
загадки-описи про зображений 
предмет (за зразком та запитаннями 
педагога); 
Виховувати позитивне емоційне 
ставлення до розглядання картинок, 
ілюстрацій. 
Формування вміння складати 
короткі розповіді за картинкою, за 
опорною схемою, за серією 
картинок (за питаннями, за 
зразком). 
Формування вміння слухати короткі 
оповідання, переказувати їх з 
допомогою педагога.  
Формування вміння домовляти 
окремі слова при переказі (разом з 
педагогом); 
- Формування вміння переказувати 
коротке оповідання з опорою на 
предметні картинки, на сюжетну 
картину, на питання педагога. 

16. Читання художніх творів. 
Українські народні казки. 
Віршовані твори українських 
поетів: 

Розвиток вміння слухати та 
розуміти  запропонований текст; 
Формування вміння відповідати на 
питання за змістом тексту, 
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М.Познанська «Пісня проліска», 
«Ромашка», «Журавлики», 
«Хмарка» та інші.  
Авторські казки 
В.Сухомлинського «Бо я 
людина», «Все співає в лісі», «Як 
їжачок готувався до зими», «Як 
починається осінь» та інші.  
Бесіди за прочитаним текстом. 
Навчання вмінню 
запам’ятовувати  вірші, лічилки 
шляхом промовляння разом з 
дорослим. 
Відгадування загадок. 
Навчання вмінню брати участь в 
іграх-драматизаціях за змістом 
художніх  творів, казок. 
 

відображуючи послідовність подій 
та оцінюючи вчинки героїв; 
Сприяння запам’ятовуванню 
примовок з тексту казок та 
включення їх у  розповідь дитини; 
Розвиток вміння використовувати у 
своїх відповідях окремі образні 
вирази, повтори, пісеньки, 
характерні для персонажів творів; 
Спонукання до участі у святах 
дошкільного закладу шляхом 
розповіді вивчених віршів; 
Розвиток вміння розуміти загадки, 
образні вислови в них та бажання 
розгадувати; 
Формування вміння імітувати дії 
героїв за текстом; 
Формування вміння передавати 
імітацію мовлення героїв казок під 
час гри-драматизації, відтворювати 
діалоги персонажів. 

Показники розвитку на кінець третього року навчання 
Дитина: 

 охоче вступає в спілкування з дорослими та однолітками;  
висловлює свої потреби та емоції за допомогою мовлення;  
володіє навичками  діалогічного мовлення; вміє запитати, розповісти  

про те, що відбулося;  
відповідає на питання «Скільки тобі років?»; розрізняє та називає 

родинні  зв’язки (син, дочка, онука); розуміє та називає свої обов’язки у 
родині; відповідає на питання «Що?», «Хто?», «У кого?», «Кому?»  
словом або показом на картинці; 

вживає слова ввічливості: висловлює подяку, прощається, вітається;  
розуміє звернену мову, виконує доручення;  
підтримує діалог на запропоновану тему; 
знаходить іграшки за описом та ознаками, називає дії з ними; 
називає та показує на малюнках пори року та явища природи; 

розповідає про результати спостережень; 
за допомогою запитань педагогів здійснює описи-розповіді із 2-3-4 

речень.  
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
 

№ 
з/п Зміст навчання та виховання Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 
1.  Повторення матеріалу 

попереднього року (лічба та 
операції з множинами в межах 
3). 

Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток сприймання просторових 
та якісних властивостей предметів. 

2.  Виділення 4 предметів з 
множини за наслідуванням, 
зразком, словесною 
інструкцією, співвідношення 
кількості предметів з кількістю 
пальців на руці. 

Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-
наслідкові з’вязки. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

3.  Співвідношення двох множин 
предметів за кількістю в межах 4 
без лічби (стільки…скільки) 

Формування вміння орієнтуватися в 
способах виконання практичних 
дій. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

4.  Перелік предметів в межах 4,  
перелік однорідних предметів, 
розташованих лінійно та 
фігурно, різних за 
призначенням, кольором, 
розміром. 

Розвиток зорового, слухового, 
тактильного сприймання кількості 
предметів. 
Розвиток просторової орієнтації. 
 

5.  Визначення кількості предметів, 
зображених на малюнках в 
межах 3, 4. 

Розвиток зорового та слухового 
сприймання. 
Розвиток вміння аналізувати, 
порівнювати, класифікувати, 
узагальнювати. 
Розвиток просторової орієнтації. 

6.  Порівняння за кількістю двох 
множин предметів 
(прикладанням, переливанням, 
переліком)  

Розвиток зорового, слухового, 
тактильного сприймання кількості 
предметів. 
Розвиток умінь орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток супроводжуючого  та 
фіксуючого мовлення. 

7.  Перетворення множин, 
предметів (без лічби та на 

Розвиток уміння порівнювати, 
зіставляти, встановлювати 
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основі лічби), використовуючи 
різні способи збільшення, 
зменшення, урівнювання  
(досипаючи, доливаючи або 
зменшуючи певну кількість). 

відповідність між елементами 
множини. 
Розвиток зорового, слухового, 
тактильного сприймання. 

8.  Збереження кількості (кількість 
предметів незалежно від 
кольору, просторового 
розташування; кількості рідини 
та сипучих тіл незалежно від 
місткості посудини) з 
використанням прийому 
прикладання 

Розвиток вміння порівнювати, 
зіставляти. 
Розвиток вміння сприймати, 
виділяти, групувати незалежно від 
кольору, розміру, розміщення. 
 

9.  Ров’язання задач на 
знаходження суми та остачі в 
межах 3.  

Формування вміння встановлювати 
причинно-наслідкові залежності. 
Розвиток уміння сприймати, 
запам’ятовувати. 
Формування уміння доводити 
виконання до кінця. 

10.  Виконання операцій об’єднання 
та роз’єднання в межах 4. 

Розвиток вміння порівнювати, 
зіставляти, встановлювати 
відповідність між елементами 
множини. 
Розвиток вміння встановлювати 
причинно-наслідкові відношення. 
Розвиток інтересу до заняття. 

11.  Лічба елементів множин, 
сприйнятих на слух (звуки), на 
дотик (предмети) в межах 4. 

Розвиток зорового, слухового, 
тактильного сприймання. 
Розвиток вміння встановлювати 
причинно-наслідкові відношення. 

12.  Виділення 5 предметів з 
множини за наслідуванням та 
зразком, співвідношення 
кількості предметів з пальцями. 

Розвиток вміння сприймати, 
запам’ятовувати, виділяти за 
зразком. 
Розвиток просторового 
орієнтування. 
Розвиток супроводжуючої та 
фіксуючої функцій мовлення. 
 
 

13.  Порівняння двох груп 
предметів, які знаходяться на 
відстані та групи предметів, 
зображених на малюнках. 

Формування вміння порівнювати, 
зіставляти, встановлювати 
відповідність між елементами 
множин. 
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Розвиток вміння сприймати, 
розрізняти, виділяти. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

14.  Вимірювання протяжних, 
рідких та сипучих тіл за 
допомогою умовної мірки 

Формування практичних способів 
орієнтування. 
Формування вміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

15.  Перетворення множин 
предметів. 

Формування вміння порівнювати, 
зіставляти, встановлювати 
відповідність між елементами 
множини. 
Розвиток уміння сприймати, 
запам’ятовувати. 
Накопичення та засвоєння 
словникового запасу дітей. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
Розвиток інтересу до заняття. 

16.  Лічба у зворотному порядку від 
3, 4. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-
наслідкові відношення. 
Розвиток умінь відтворювати за 
наслідуванням, зразком і словесною 
інструкцією. 
Накопичення і засвоєння 
словникового запасу. 

17.  Розв’язання арифметичних 
задач на знаходження суми, 
залишку в межах 3, 4. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-
наслідкові залежності. 
Розвиток уміння відтворювати за 
зразком. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
Накопичення та засвоєння 
словникового запасу. 

18.  Виділення 5 предметів з 
множини за словом. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
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встановлювати причинно-
наслідкові залежності. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

19.  Перелік предметів в межах 5. Розвиток уміння сприймати, 
запам’ятовувати, виділяти. 
Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток мовлення. 
Поширення активного словника 
дітей. 

20.  Лічба елементів множин, 
сприйнятих на слух (звуки), на 
дотик (предмети) в межах 5. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток фіксуючої та 
супроводжуючої функції мовлення. 

21.  Визначення кількості предметів, 
зображених на малюнках у 
межах 5. 

Розвиток просторово-
орієнтувальних умінь. 
Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Поширення активного словника. 

22.  Лічба у зворотному порядку від 
п’яти. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-
наслідкові відношення. 
Розвиток уміння відтворювати за 
наслідуванням, зразком, словесною 
інструкцією. 
Поширення активного 
словникового запасу. 

23.  Вимірювання протяжних, 
рідких та сипучих тіл, 
використовуючи умовну мірку 
(брусок, палички, олівці, ложка). 

Формування вміння аналізувати 
проблемно-практичні завдання. 
Розвиток зорової, дотикової 
орієнтації. 
Розвиток мовлення. 

24.  Вимірювання умовною міркою 
конкретну кількість («Насип 2 
ложки цукру», «Налий 1 стакан 
води»). 

Розвиток сприймання на основі 
практичних дій з множинами. 
Розвиток уміння встановлювати 
причинно-наслідкові залежності. 
Розвиток просторової орієнтації. 
Розвиток мовлення. 
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25.  Порівняння величин за 
допомогою умовної мірки. 

Розвиток сприймання на основі 
практичних дій з множинами. 
Розвиток просторової орієнтації. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
Розвиток інтересу до заняття. 

Показники розвитку на кінець третього року навчання 
Дитина: 

здійснює лічбу у прямому та зворотному порядку в межах 5; 
визначає кількість предметів і предметних зображень на малюнках, 

розташованих у ряд та при будь-якому розташуванні в межах 5; 
порівнює дві групи предметів за кількістю на наочному матеріалі в 

межах 5; 
вимірює, відміряє та порівнює неперервні множини за допомогою 

умовної мірки; 
засвоїла уявлення про збереженість кількості. 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

№ 
 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

 Малювання 
1. 
 
 
 
2.  
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 

Систематичне закріплення знань, 
умінь, навичок, сформованих у 
попередні роки навчання. 
 
Продовжувати порівняння 
предметів та їх зображень на 
картинці. 
 
Створення елементарного 
предметного малюнку 
самостійно. 
 
Дослідження предмету перед 
початком малювання (форма, 
колір, розмір, розташування 
частин предмета зверху-знизу-
посередині). 
 
Малювання предметів, які 
створені з двох або кількох форм 
(візок, вагон, машина), 

 Удосконалювати: 
сприймання кольору, форми, 
розміру предметів та їх частин; 
навички порівнювати предмети за 
кольором, формою, розміром; 
вміння називати основні кольори 
та 2-3 відтінки (червоний, зелений, 
синій, жовтий, чорний), форми 
(коло, квадрат, трикутник, овал, 
прямокутник), розміру (довгий – 
короткий, високий - низький, 
товстий – тонкий, великий – 
маленький); 
використовувати у мові і розуміти 
поняття  (зверху – знизу, справа – 
зліва). 

Викликати бажання у дітей 
зображувати нове (раніше відсутнє, 
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6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 

розфарбування його відповідно 
до справжнього кольору 
предмета. 
 
Малювання простого сюжетного 
малюнку у якому відтворено 
зв’язний зміст теми (біля 
будинку росте дерево, повз 
будинок проїздить автобус). 
 
Малювання фарбою різних пір 
року (використовуючи різні 
відтінки основних кольорів). 
 
Знайомити з книжковою 
ілюстрацією; виконувати 
ілюстрації до казок за даним 
педагогом сюжетом. 
 
Малювання візерунків у смузі, 
квадраті, колі.  
 
Розвиток емоційної сфери дітей, 
викликання бажання закінчувати 
свій малюнок.  

у графічному досвіті дитини). 
Формувати вміння плануванню 
майбутньої діяльності за допомогою 
вихователя. 
 Формувати вміння виконувати 
вправи для кисті руки (рухи 
пальцями, кожною рукою окремо і 
разом, поперемінно і синхронно).  
Формувати розуміння, що кольором, 
лінією та формою можна не тільки 
зобразити предмет 
(круглий,овальний, прямокутний), а й 
передати його настрій (сонечко 
радісне чи сумне, зайчик веселий чи 
зляканий, одяг святковий чи 
буденний). 
Формувати вміння милуватись 
предметами народного 
декоративного мистецтва, 
картинками. 
Викликати бажання закінчувати 
малюнок. 
Формувати вміння порівнювати свою 
роботу зі зразком педагога, з 
роботами інших дітей, давати оцінку 
своїй роботі.  
 Навчати поєднувати результат 
зображення з життєвими діями і 
конкретними подіями.  
Розвивати відчуття гармонії кольорів, 
виразності ліній та форм.  
Розвивати позитивне емоційне 
ставлення до процесу малювання, 
формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  

 Ліплення 
11.  
 
 
 
12. 
 

Демонстрація прикладів 
ліплення (вироби народних 
промислів - кераміка). 
 
Планування роботи перед 
початком виконання, відповідь 

Продовжувати формувати 
передумови самостійного ліплення.  
Формувати попередній задум, вміння 
його словесно описувати, слідувати 
йому у процесі роботи. 
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13. 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
18. 

на питання «З чого починати 
роботу?». 
 
Просторове уявлення дітей за 
допомогою аналізу форми.  
 
Ліплення за темою або за 
вибором зі зразка-еталона. 
Ліплення конструктивним 
засобом.  
Ліплення за самостійним 
вибором. 
 
Оволодіння прийомами 
заглиблення, згинання країв у 
розплющеного шматка, 
розгладжування. 
 
Розмальовка виробу, 
використання його в іграх.  
 
Слідування алгоритму дій при 
виконанні роботи.  
 
Відповідати на питання педагога 
в процесі ліплення, пояснювати 
зміст своєї роботи, називати 
частини.  

Виховувати стійкий інтерес до 
ліплення, посилювати ігрові мотиви.   
Формувати навички ліплення за 
темою або власним вибором (овочі, 
фрукти, знайомі предмети, фігурки 
птахів, тварин).  
Забезпечувати оволодіння способами 
ліплення (заглиблення, згинання 
країв у розплющеного шматка, 
розгладжування).  
Удосконалювати вміння порівнювати 
виріб зі зразком-еталоном.  
Виділяти форму, розмір, просторове 
співвідношення предметів, 
створювати найпростіші композиції. 
Формувати вміння знаходити засоби 
ліплення знайомих форм, бачити 
характерні деталі предметів.  
Формувати вміння зосереджуватись 
на якості ліплення предмету, вміння 
давати оцінку власному виробу. 
Розвивати позитивне емоційне 
ставлення до процесу ліплення, 
формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  
Формувати вміння дотримуватись 
правил безпеки під час ліплення, 
виховувати дбайливе ставлення до 
приладдя для ліплення. 

 Аплікація 
 Розвиток просторового уявлення. 

Складання цілого з частин. 
Правильне розташування 
аплікації на аркуші паперу, 
заповнюючи весь простір. 
Використання пензля для клею за 
цільовим призначенням 
(намазування клею на елемент), 
серветки для видалення залишків 
клею. 
Складання симетричних 
візерунків з готових елементів.  

Розширення просторових уявлень про 
розташування предмету в просторі, на 
аркуші паперу. 
Формувати цілісність сприйняття 
предмету. 
Формувати самостійність при 
користуванні приладдям для 
аплікації. 
Формувати вміння симетрично 
розташовувати візерунок на готовій 
формі. 
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Сюжетно-тематична аплікація 
(розташування елементів на 
власний розсуд).  
Робота з ножицями (розрізання 
по прямій). 
Згинання, розривання, 
обривання, скручування деталей 
різних форм з різних видів 
паперу.  
Використання нетрадиційних 
матеріалів для аплікації 
(природний матеріал та 
неприродний).  
Викладання стилізованих фігур 
людей, тварин (з геометричних 
форм).  
Відповідати на питання педагога 
в процесі аплікації, коментувати 
власні дії, називати частини.  
 
 
 

Формувати вміння виконувати 
сюжетно-тематичну аплікацію. 
 Формувати навички роботи з 
ножицями, дотримуючись правил 
безпеки. 
Формувати вміння згинати, 
розривати, обривати, скручувати 
деталі різних форм з різних видів 
паперу, використовуючи утворені 
елементи в аплікації. 
Формування вміння  використовувати 
колір, як засіб передання настрою. 
 Формувати вміння копіювати дії 
педагога і виконувати його команду. 
Спонукати самостійно вибирати як 
предмет, так і прикрасу до нього.  
Формувати позитивне ставлення до 
процесу аплікації. 
Формувати поняття про можливість 
використання в процесі аплікації 
різних матеріалів.  
Продовжувати формувати інтерес до 
аплікаційної роботи, доводити роботу 
до кінця.  
Формувати вміння називати роботу в 
цілому та її окремі елементи.   

 
Показники розвитку на кінець третього року навчання 

Дитина: 
із захопленням займається різними видами художньої діяльності; 

розповідає про те, що створила; 
емоційно відгукується на прояви краси в житті, природі та мистецтві; 
в малюванні, ліпленні, аплікації володіє вміннями та навичками, 

необхідними для створення власних задумів; 
береже матеріали та приладдя, прибирає своє робоче місце. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  
 

№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ І. Основні рухи 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Ходьба 
Ходьба на носках, на п'ятках, руки 
на пояс. 
Ходьба на зовнішній стороні 
ступні, руки на пояс, руки за 
голову.  
Ходьба дрібним та широким 
кроком.  
Ходьба з різними положеннями 
рук: вперед, в сторони. Вгору. 
Ходьба по колу із зміненням 
напрямку. 
Ходьба приставним кроком. 

 
Біг 

Біг почергово з ходьбою.  
Біг у колоні по одному та парами. 
Оббігання предметів, що 
виставлені в один ряд.  
Біг зі зміною ведучого.  
Біг по вузькій доріжці між лініями. 
Біг у різних напрямках. 

Стрибки 
Підскоки вгору на місці, ноги 
разом — ноги нарізно. 
Підскоки на місці з поворотами 
праворуч/ліворуч.  
Стрибки на двох ногах з 
просуванням уперед, руки на пояс.  
Стрибки в довжину з місця. 
Стрибки з обруча в обруч, який 
лежить на підлозі. 
Стрибки на одній нозі з 
просуванням уперед. 

 
Кидання, ловіння, метання 

Прокочування м'яча один одному 
однією рукою.  

Стимулювання розвитку рухової 
активності.  
Збагачення уявлень про різні види 
основних рухів. 
Закріплення уявлень про основні 
частини тіла. 
Збагачення рухового досвіду з 
ходьби. 
Збагачення кінеститичного досвіду, 
вдосконалення кінеститичного 
сприймання. 
Розвиток рухової памяті. 
Розвиток зорово-просторової 
орієнтації. 
Розвиток спритності та швидкості 
рухів під час бігу. 
Розвиток кінеститичного 
сприймання. 
Розвиток інтересу до фізичних рухів 
та потреби в руховій активності. 
 
 
 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ з підскоками та 
стрибками. 
Збагачення уявлення щодо власного 
тіла, його основних частин та їх 
рухів. 
Розвиток розуміння прохань-
команд, що відображають основні 
рухи та дії, напрямки руху (вперед, 
назад, праворуч, ліворуч, вгору, 
донизу та ін.). 
Розвиток просторового 
орієнтування. 
Формування навичок кидання, 
метання та ловіння  
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5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокочування м'яча однією рукою 
з попаданням у предмети. 
Кидання м'яча на землю та 
ловіння м'яча двома руками.  
Кидання м'яча з положення стоячи 
двома руками з-за голови. 
Кидання м'яча двома руками знизу 
та його ловіння. 
Відбивання м'яча об підлогу двома 
руками, стоячи на одному місці. 

 
 
 
 
 
 
 

Повзання та лазіння 
Повзання в позиції ,,коліна-лікті”. 
Почергове повзання у колінно-
ліктьовій позиції з підповзанням 
під мотузок, дугу, палицю. 
Підлізання під мотузок, піднятий 
на висоту 50—60 см, не 
торкаючись руками підлоги. 
Пролізання в обруч, піднятий на 
висоту 20—25 см від підлоги 
Повзання по лаві у колінно-
ліктьовій позиції.  
Лазіння по гімнастичній драбині 
вгору та донизу. 
 

Формування уміння виконувати 
рухи за зразком, за наслідуванням, 
за сигналом, словесною 
інструкцією. 
Формування ритмічності рухів 
(рівномірна повторюваність та 
чергування). 
Формування асоціативного 
мислення на основі ознайомлення з 
новими поняттями та руховими 
діями. 
Розвиток наочно-образного 
мислення та зв’язного мовлення на 
основі формування знань про 
фізкультурні знаряддя та дії з ними. 
Формування вміння спокійно 
поводитись під час фізичних вправ 
та рухів. 
Формування операційно-технічних 
навичок повзання та лазіння. 
Формування усвідомленості 
сприймання та засвоєння наочно-
вербальної інформації. 
Виховання організованості, 
дисциплінованості. 
Виховання інтересу та позитивного 
емоційного ставлення до виконання 
фізичних рухів. 
Корекція емоційно-вольової сфери. 
Формування умінь рухатись поруч з 
іншими. 
Виховання стриманості та 
поміркованості. 
Формування самостійності під час 
рухової діяльності. 
Формування діалогічного та 
зв’язного мовлення. 
Розвиток спостереження на основі 
формування вмінь розпізнавати 
різні види рухів. 

 Розділ ІІ. Загальнорозвивальні та коригуючі вправи 
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Вправи для рук та плечового 
поясу 

Піднімання кистей рук вгору. 
Піднімання ліктів вгору. 
Махи руками. 
Відведення (ривками) прямих рук 
назад.  
Почергова зміна положення рук 
схрещених перед грудьми.  
Потягування, піднімаючись на 
носки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Вправи для тулуба 
Нахили тулуба праворуч/лівроруч. 
Те ж саме з положення „руки 
вгору”.  
Нахили вперед з намаганням 
доторкнутись пальцями рук до 
підлоги. 
Нахили вперед, почергово 
торкаючись пальцями рук носків 
ніг.  

Вправи для ніг 
Піднімання навшпиньки. 
Присідання, руки вперед. 
Присідання з прапорцями, 
вставання.  
Імітація їзди на велосипеді з 
положення лежачи на спині.  
Випади вперед — 
праворуч/ліворуч.  
Згинання ніг у колінах, лежачи на 
спині. 

 
 

Вправи для корекції 

Формування кінеститичних 
відчуттів. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ. 
Розвиток координації рухів обох рук, 
рук та ніг. 
Розвиток полісенсорного 
сприймання. 
Стимулювання активності та 
самостійності вихованців на занятті. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення на основі розуміння 
правил виконання фізичних вправ та 
ігрових завдань. 
Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення засвоєного 
матеріалу на основі 
запам’ятовування послідовності 
виконання рухів вправи. 
Корекція просторової орієнтації та 
просторових уявлень.  
Формування навичок 
запам’ятовування та адекватного 
відтворення інформації. 
Розвиток уміння пригадувати 
вивчений матеріал. 
Розиток розумових операцій аналізу, 
синтезу, порівняння, узагальнення. 
Розвиток готовності прийняти 
вербальну допомогу під час 
виконання рухових дій.  
Виховання позитивних вольових 
(стриманність) та моральних 
(доброзичливість, емпатійність) рис 
особистості. 
Розвиток активного мовлення та 
збагачення словникового запасу на 
матеріалі фізичних вправ. 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
Розвиток стійкості уваги, 
можливості її розподілу та 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 

позотонічних реакцій 
Контроль за положенням голови 
під час виконання поворотів, 
ходьби та бігу. 
Пересування у колінно-ліктьовій 
позиції з різними положеннями 
голови (нахили, повороти 
праворуч, ліворуч). 
Повороти голови праворуч, руки в 
сторони. Те саме ліворуч. 

Вправи для розвитку 
координації рухів 

Повороти праворуч-ліворуч з 
м'ячем 
Перекладання м'яча з правої у ліву 
руку та навпаки. 
Піднімання правої/лівої ноги, 
перекладання під ногою м'яча з 
руки в руку,  
Переступання через шнур.  
 
 
 
 

Вправи для корекції постави 
Виконання дії потягування. 
Прийняття правильного 
положення тулуба під час ходьби.  
Прокочування м'яча один одному, 
лежачи на животі. 
Рухи з обручем. 
 

 
 
 

Вправи для корекції функцій 
ступні 

Ходьба на носках, на п'ятах, руки 
на поясі. 
Сидячи на стільці захоплювання 
пальцями ніг різних дрібних 
предметів.  
Стоячи біля стіни, піднімання 

переключення. 
Розвиток спостережливості. 
Виховання інтересу до участі в 
колективному виконанні фізичних 
рухів. 
Формування вміння наслідувати 
різні рухи під час фізичних вправ. 
Виховання витривалості. 
 
Розвиток зорово-моторної 
координації, простежування 
поглядом за рухами різних частин 
тулуба. 
Стимулювання рухової активності. 
Розвиток процесів пізнавальної 
діяльності шляхом ознайомлення з 
новими поняттями. 
Удосконалення навички рухової дії. 
Формування координаційних 
здібностей. 
Виховання довільності поведінки. 
Виховання навичок правильної 
поведінки, дисциплінованості.  
Корекція вад постави. 
Формування вміння наслідувати 
різні рухи під час фізичних вправ. 
Розвиток зорово-моторної 
координації, простежування 
поглядом за рухами різних частин 
тулуба. 
Стимулювання рухової активності. 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
Корекція вад функції ступні 
Удосконалення навички рухової дії. 
Формування координаційних 
здібностей. 
Виховання спритності, витривалості. 
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13 
 
 
 

навшпиньки, руки через сторони 
вгору, повернення у вихідне 
положення.  
Переступання через гімнастичну 
палицю, що лежать на підлозі.  
Сидячи на стільці, прокочування 
гімнастичної палиці ступнями 
ніг. 

Дихальні вправи 
Виконання вдиху — видиху з 
втягуванням та випинанням 
живота. 
Задування уявної свічки (сильний 
видих). 
Здмухування паперу з руки.  
Виконання вдиху, видиху з 
промовлянням різних (голосних та 
приголосних) звуків.  
Ходьба по кімнаті, виконуючи 
рухи зігнутими в ліктях руками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Формування навички правильного 
дихання (вдих та видих). 
Розвиток мислення та пам’яті на 
основі вивчення послідовності 
виконання дихальних вправ. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Виховання навичок правильної 
поведінки, дисциплінованості.  
Виховання позитивного ставлення 
до виконуваної рухової діяльності 

 Розділ ІІІ. Прикладні вправи 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вправи для дрібної моторики 
пальців та сумісних дій рук 

Без напруги згинання та 
розгинання пальців обох рук.  
Почергове поєднування великого 
пальця з іншими (торкаючись 
подушечками пальців).  
Перекладання м'ячів, конусів та 
інших предметів з одного місця в 
інше.  
Плескання в долоні, змінюючи їх 
положення (знизу то одна, то 
інша). 

Вправи для розвитку 
цілеспрямованих дій 

Підкидання м'яча догори, надання 
можливості йому ударитись об 
землю та ловіння двома руками. 
Метання м'яча в обруч, який 
закріплений у вертикальному 
положенні.  
Метання м'яча в корзину однією 

Виховання вміння слухати ведучого 
дорослого, розуміти та 
дотримуватися правил гри. 
Формування усвідомленості 
сприймання та засвоєння наочно-
вербальної інформації. 
Формування активності під час 
спілкування та рухвої взаємодії.  
Виховання відповідальності. 
Виховання доброзичливості, поваги 
до дорослих та дітей. 
Виховання вміння уникати 
конфліктів. 
Розвиток розумових операцій 
аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняння. 
Формування навичок самоконтролю. 
Стимулювання мовленнєвої 
активності в процесі виконання 
рухових вправ (використання 
вербальних та невербальних 
засобів). 
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рукою.  
Танцювально-ритмічні вправи 

Початок та закінчення руху згідно 
музичної фрази.  
Рухи приставним кроком під 
музику, зупиняючись за сигналом.  
Ходьба парами під музику, вільну 
руку тримати на поясі.  
Виконання приставних кроків з 
присіданням.  
Демонстрація задоволення 
оплесками. 

Корекція емоційно-вольової сфери, 
розвиток зв’язного та діалогічного 
мовлення. 
Формування навичок самоконтролю. 
Розвиток координації рухів, 
сенсомоторних навичок.  
Виховання вольових (довільність 
поведінки) та моральних 
(доброзичливість, чемність тощо) 
рис характеру. 

17 Розділ ІV. Рухливі та спортивні ігри-розваги 
 Ігри з бігом 

,,Хто зайвий”, ,,Яструб та качки”, 
,,Коники”, ,,Шпаківня”. 

Ігри зі стрибками 
,,Не торкнись”, ,,Жаби на болоті”, 
,,Пострибунчики”, ,,Поклади 
скоріше камінці”, ,,Хто скоріше по 
доріжці”. 

Ігри з повзанням та лазінням 
,,Кролики”, ,,Переліт птахів”, 
,,Миші у коморі”, ,,Не запізнись”. 

Ігри з метаннями 
,,Збий іграшку”, ,,М'яч скрізь 
обруч”, ,,Підкинь — піймай”, 
,,Кинь за прапорець”, ,,Спритна 
пара”. 

Ігри-естафети 
,,Вантажівка з гарбузами”, 
,,Швидко та акуратно”, ,,На 
будівництві”. 

 
 
 

 

Формування навичок довільної 
поведінки (діяти за визначеним 
сигналом, виконувати дії відповідно 
до правил гри).  
Виховання вміння слухати ведучого 
дорослого, розуміти та 
дотримуватися правил гри. 
Формування вміння виконувати ролі 
за допомогою характерних для 
персонажа рухів. 
Розвиток орієнтування в приміщенні 
кімнати. 
Формування довільності поведінки 
під час дотримання ігрових правил. 
Розвиток мовлення, мислення, 
пам’яті. 
Розвиток інтелектуальних 
можливостей, розуміння образних 
висловів, бажання розгадувати 
загадки та, можливо, складати їх. 
Виховання доброзичливого 
ставлення один до одного, вміння 
вислуховувати, уникати конфліктів. 
Виховання позитивного ставлення 
до виконуваної ігрової діяльності. 
Стимулювання самостійності, 
соціальної активності та творчої 
діяльності. 

18 Розділ V. Основи здоров’я 
 Частини тіла. Їх функціональне Розвиток наочно-образного 
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призначення. 
Основні ознаки забруднення 
власного тіла (рук, обличчя, 
волосся). 
Культурно-гігієнічні заходи 
догляду за власним тілом 
(самостійне вмивання обличчя, 
миття рук, використання мила, 
догляд за ротовою та носовою 
порожниною, використання 
хусточки, чищення зубів, догляд за 
волоссям, відвідання туалету). 
Ознаки охайності зовнішнього 
вигляду (чистий одяг, зачіска, 
доглянуті нігті, зуби).  
Культура поведінки під час 
приймання їжі (поза за столом, 
використання серветки, 
користування ложкою, щільне 
пережовування їжі, полоскання 
ротової порожнини післі 
прийняття їжі, ввічливість тощо). 
Зміцнення власного здоров'я 
шляхом загартовування, 
виконання вправ ранкової 
гімнастики. 

мислення. 
Розвиток дрібної моторики. 
Формування організаційних умінь. 
Формування потреби дбати про себе, 
чистоту свого тіла. 
Формування навички самостійного 
приймання їжі. 
Розвиток вміння використовувати 
допомогу (вербальну, наочну). 
Формування самоконтролю в 
процесі виконання правил особистої 
гігієни. 
Формування комунікативних вмінь 
під час ознайомлення з ознаками 
охайності зовнішнього вигляду. 
Виховання ввічливості, дбайливого 
ставлення до себе та інших. 

Показники розвитку на кінець третього року навчання 
Дитина: 

під час рухової діяльності орієнтується в просторі кімнати, 
фізкультурної зали; 

за проханням дорослого демонструє різні вправи з ходьби та бігу; 
за підказкою педагога виконує вправи з підскоками та стрибками; 
за допомогою педагога займає відповідне вихідне положення для 

виконання вправ; 
кидає м’яч на підлогу та намагається ловити його двома руками; за 

зразком кидає м’яч двома руками з-за голови;  за наслідуванням кидає м’яч 
двома руками знизу; намагається за допомогою дорослого ловити та 
відбивати м’яч двома руками; 

під контролем педагога повзає, спираючись на коліна та лікті; із 
задоволенням виконує знайомі вправи з підповзання, повзання та лазіння з 
частковою допомогою дорослого. 

емоційно та із зацікавленістю включається у рухову діяльність; 
за проханням дорослого намагається коментувати виконувану дію; 
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реагує на оцінку своїх дій з боку дорослого; 
за підказкою педагога використовує за призначенням знаряддя для 

фізичних вправ (м’яч, шнур, гімнастична палиця тощо); 
знає місцезнаходження фізкультурного знаряддя, допомагає 

дорослому розставляти та складати знаряддя у певних місцях; 
має уявлення про види та значення дихальних вправ; 
за підказкою дорослого починає та закінчує рух відповідно звукового 

сигналу; 
жестами та оплесками демонструє задоволення від власної рухової 

діяльності; 
має уявлення про види  рухливих ігор (сюжетні, безсюжетні, з 

правилами, ігри-розваги); 
намагається під контролем педагога уникати конфліктів з іншими 

учасниками гри; 
має уявлення про способи догляду за власним тілом; культурно-

гігієнічні навички сформовані. 
 

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ І. Творчі ігри 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-рольові ігри 
Ігрові сюжетно-рольові дії спільно 
з дорослим, за наслідуванням, за 
словесною інструкцією. 
 
Рольові діалоги. Взаємодія з 
партнером-однолітком. 
 
Вербальні та невербальні засоби 
сюжетно-рольової взаємодії. 
 
Планування сюжету гри 
відповідно до змісту та ситуації 
гри. 
 
Сюжетні ігри, що включають 
явища повсякденного життя, 
трудові процеси. 
 
Сюжетні дії з предметом-
замінником (кубик замість мила, 

Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення засвоєного 
матеріалу. 
Розвиток уяви. 
Формування навичок спілкування в 
процесі спільних ігор 
(обмінюватися іграшками, надавати 
допомогу). 
Формування уміння реалізовувати 
специфічні ігрові дії, спрямовані на 
партнера-іграшку (я - мама, годую 
доньку). 
Формування вміння діяти у 
відповідності зі знайомим сюжетом, 
який включає явища повсякденного 
життя, трудові процеси. 
Формування в грі уявлення про 
зміст діяльності дорослих на основі 
спостережень за їхньою працею 
(„Перукарня”). 
Виховання шанобливого ставлення 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

паличка замість градусника). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театралізовані ігри 
Участь у драматизації знайомих 
казок. 
Використання в самостійних 
сюжетних іграх елементів 
розученої драматизації та 
знайомих сюжетів, дитячих 
пісеньок. 
Елементарні навички мови жестів. 
Способи водіння театральних 
ляльок (тіньовий театр, театр 
ляльок з рухливими ніжками, театр 
бі-ба-бо) та застосування 
музичних інструментів. 
Сюжетно-театралізовані ігри 
(„Зоопарк”, ,,Ходить гарбуз по 
городу” та ін.). Імітація найбільш 
характерних ознак зображуваної 

до ігор інших дітей. 
Розвиток усвідомленності, 
сприйняття інформації про 
навколишнє. 
Розвиток вміння використовувати 
допомогу (вербальну, наочну). 
Формування потреби мовленнєвої 
активності в процесі ігор з 
партненом –однолітком. 
Формування навичок виконання 
ігрової дії спільно з дорослим, за 
наслідуванням, за словесною 
інструкцією. 
Виховання інтересу до сюжетних 
ігор. 
Виховання адекватного ставлення 
до рольових дій. 
Виховання доброзичливого 
ставлення один до одного. 
Виховання охайності, 
самостійності, відповідальності за 
власну поведінку. 
Виховання норм поведінки та 
спілкування у колективі. 
 
Розвиток полісенсорного 
сприймання. 
Формування комунікативних умінь 
під час обговорення можливих 
ситуацій з власного досвіду. 
Розвиток емоційного ставлення до 
почутого, побаченого. 
Розвиток вміння аналізувати та 
узагальнювати інформацію 
педагога. 
Формування потреби орієнтуватися 
у ігровій ситуації, контролювати 
свою поведінку. 
Розвиток дрібної та загалної 
моторики шляхом оволодіння 
способами водіння театральних 
ляльок. 
Формування потреби оцінювати 
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тварини (хитра, гарна лисичка; 
огрядний, клишоногий ведмедик; 
спритний, боягузливий заєць; 
зухвалий, голосистий півень). 

власні дії, драматизувати. 
Формування мисленєвих операцій 
сприймання та порівняння. 
Розвиток активного мовлення, 
навичок невербального 
спілкування. 
Розвиток вміння співвідносити 
слово з дією. 
Виховання позитивного ставлення 
до виконуваної діяльності. 

 Розділ П. Дидактичні ігри 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийоми обстеження предметів.  
Виконання ігрових завдань, 
орієнтуючись на властивості та 
якості предметів. 
Впізнавання, розрізнення, 
співвідношення, групування 
предметів за кольором; виділення, 
розрізнення, співвідношення 
об'ємної та площинної форм; 
розрізнення „правильних” та 
„неправильних” предмети 
(відерце з дном та без дна, 
рукавичку з пальчиком та без 
пальчика і т.д.). 
Визначення предметів на дотик, за 
звучанням, за смаком та запахом, 
не дивлячись на них („Чарівний 
мішечок”, „Дізнайся, хто 
покликав”, „Що потрапило до 
нашого ротика?” та ін.). 
Настільні ігри (лото, кубики, 
мозаїка, розрізні картинки).  
 

Формування уявлень про 
навколишнє середовище: 
предмети, рослинний і тваринний 
світ, природні та суспільні явища, 
характер стосунків між ними. 
Формування аналітико-
синтетичного сприймання.  
Формування навичок обстеження 
предметів: тактильне, зорове, 
слухове, за допомогою смакових та 
нюхових рецепторів. 
Розвиток наочно-образного 
мислення. Формування уявлень про 
форму та колір. 
Розвиток образної пам’яті. 
Розвиток полі сенсорного 
сприймання та дрібної моторики. 
Формування усвідомленості 
сприймання інформації педагога. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Збагачення словникового запасу. 
Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення. 
Формування вміння орієнтуватись у 
навколишньому просторі. 
Формування потреби застосовувати 
набуті ігрові знання у самостійній 
діяльності. 
Виховання культури поведінки під 
час гри. 
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Виховання організованості та 
відповідальності. 
Виховання позитивного ставлення 
до виконуваної ігрової діяльності. 

 Розділ ІІІ. Рухливі ігри 
4 Правила та умови рухливих ігор 

(рух за визначеним сигналом). 
 
Рухливі ігри з елементами 
сюжету. Рольова поведінка з 
характерними для персонажу 
рухами.  
 
Орієнтування в приміщенні 
кімнати, знаходження 
найкоротшого шляху до певного 
місця. 
 
Мовленнєвий супровід рухливої 
гри. 
 

Формування аналітико-синтетичної 
діяльності та асоціативного 
мислення на основі відомостей про 
сюжетні рухливі ігри. 
Формування вміння слухати 
ведучого дорослого, розуміти та 
дотримуватися правил гри. 
Розвиток уваги та пам’яті під час 
повторення ігрових правил та 
реплік. 
Збагачення словникового запасу. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення. 
Стимулювання творчо-пошукової 
діяльності.  
Виховання дисциплінованості та 
відповідальності. 
Розвиток спостережливості. 
Формування потреби застосування 
правил поведінки під час рухливих 
ігор. 
Корекція емоційно-вольової сфери 
шляхом ознайомлення зі способами 
уникання конфліктів під час 
колективної рухливої гри.  

 Розділ ІV. Українські народні ігри 
5 Календарно-обрядові ігри-

веснянки, купальські та жнивацькі 
хороводи, щедрівки, колядки, що 
виконуються в дитячому закладі 
для дітей дорослими. 
Українські народні ігри-
скоромовки. 
Використання лічилок під час 
ігор. 
Своєрідність народних ігор-
мовчанок. Правила гри-мовчанки. 

Розвиток інтересу до українських 
народних ігор. 
Формування аналітико-синтетичної 
діяльності мозку на основі 
усвідомлення змісту скоромовок, 
лічилок та ін. 
Формування довільності поведінки 
під час дотримання ігрових правил. 
Розвиток мовлення, мислення, 
пам’яті. Коригування звуковимови. 
Розвиток інтелектуальних 
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Гумористичні мовні ігри-
небилиці. 
Народні примовки. 

можливостей, розуміння образних 
висловів, бажання розгадувати 
загадки. 
Виховання доброзичливого 
ставлення один до одного, вміння 
вислуховувати, уникати конфліктів. 

 Розділ V. Конструктивно-будівельні ігри 
6 Ігри з різноманітним будівельним 

матеріалом. 
Способи використання 
будівельного матеріалу для 
створення споруд для ігор. 
Будування за малюнком. 
Способи використання деталей 
конструкторів за їх призначенням. 
Самостійне виготовлення 
атрибутів гри. 

Розвиток комунікативної діяльності 
на основі мовленнєвого супроводу 
власних дій. 
Формування вміння виконувати 
споруду за зразком (малюнком). 
Розвиток аналітико-синтетичної 
діяльності мозку на основі 
співвіднесення та порівняння 
виготовленої споруди та зразка. 
Формування організованості, 
самостійності. 
Виховання відповідальності, 
бережливого ставлення до іграшок. 

Показники розвитку на кінець третього року навчання 
Дитина: 

вміє відбирати один або кілька предметів за кольором, величиною, 
формою; 
 - розпізнає геометричні фігури; 

відображає конкретні образи знайомих і близьких людей, створює 
образи на основі типових і загальних рис, ознак, прикмет, характеристик  - 
будівельник, водій тощо; 

створює ігрові образи, наслідуючи дії дорослих або через рольове 
спілкування – словесно; 

володіє елементарними навичками мови жестів; 
у спілкуванні з учасниками гри виявляє увагу, співчуття, допомогу 

іншим; 
створює споруди для ігор, користуючись ними у грі;  
має уявлення про взаємозалежність ролей та рольове 

підпорядкування (батьки-діти, продавець-покупець); 
відповідає на запитання щодо гри („Як звати твою доньку?”, „Що ти 

їй приготувала?”, „Може твоя донька хоче погуляти?”, „Куди ви підете на 
прогулянку?”). 
 

СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ 
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№ 
з\п 

Зміст навчання та 
виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної 

роботи 
1.  Розвиток зорового 

сприймання. 
Ознайомлення дітей з 
кольорами: білим, чорним 
коричневим, оранжевим, 
блакитним. 
Визначення знайомих кольорів 
у навколишньому. 
Вибір кольорів за словесною 
інструкцією. 
Групування кольорів за 
зразком.  
Введення в активний словник 
дітей назв кольорів, з якими 
вони познайомилися на 
першому і другому році 
навчання: червоний, зелений, 
синій, жовтий.  
Введення в пасивний словник 
дітей назв білого, чорного 
кольорів.   
Використання в ігровій 
діяльності кольору у якості 
сигналу до дії (гра 
«Світлофор»).  
Чергування кольорових деталей 
в аплікації на стрічці за 
словесною інструкцією. 
Вибір заданої форми за зразком 
з кіл, квадратів, прямокутників, 
овалів, трикутників різного  
кольору і різної величини.  
Групування предметів заданої 
форми за зразком, за словесною 
інструкцією. 
Диференціювання об'ємних 
форм в процесі конструювання 
за зразком;  аналізування зразка. 

Розвиток уваги на основі 
виділення кольору, як ознаки 
предмета. 
Удосконалення диференціації 
відчуттів кольору. 
 Формування уявлень про білий, 
чорний, оранжевий, блакитний 
колір. 
Розвиток мислення на основі 
здійснення групування вивчених 
кольорів за зразком та за 
словесною інструкцією. 
 
Мовленнєвий розвиток в процесі 
засвоєння  назв кольорів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток уваги на основі 
виділення форми, як ознаки 
предмета. Розвиток мислення у 
процесі аналізу зразка для 
конструювання. 
Формування уявлень про об’ємні 
та пласкі геометричні форми.  
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Озвучування власних дій у 
процесі проштовхування кулі та 
куба у отвори коробки 
(попередньо вказавши, в який 
отвір потрібно опустити 
предмет).  
Розрізнення форм у процесі 
практичної діяльності «Що 
котиться, що  
не котиться? », « Що стоїть, що 
падає?». 
Вчити дітей використовувати  
чергування форм в аплікації.  
Використовувати форму в 
якості сигналу при проведенні 
дидактичних ігор. 
Введення в активний словник 
дітей назви форм, з якими вони 
познайомилися на першому 
році навчання: куля, куб, коло, 
квадрат.  
Вибір величини за зразком з 
трьох запропонованих об'єктів, 
перевіряючи правильність 
вибору прийомом практичного 
примірювання. 
Співвідношення предметів за 
величиною «Три ведмеді», 
«Розстав іграшки у свої 
будиночки».  
Використання величину в іграх 
з дидактичними іграшками: 
вчити дітей складати піраміду з 
6-7 кілець за інструкцією «Бери 
кожен раз найбільше», 
використовуючи для 
визначення величини 
прикладання кілець один до 
одного; вчити дітей складати 
п'ятимісну матрьошку, 
користуючись зоровим 
співвіднесенням або  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування умінь діяти з 
предметами з урахуванням їх 
форми у продуктивних видах 
діяльності та іграх.   
 
 
 
 
 
Формування уявлень про 
відносність величини предметів. 
 
 
Розвиток умінь діяти з 
урахуванням величини 
предметів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ознайомлення з параметрами 
величини: довжина, висота. 
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примірюванням частин 
матрьошки. 
Ознайомлення дітей з 
відносністю величини, з 
визначеннями «більше - 
менше», «довше -  
коротше ». 
Ознайомлення дітей з 
визначенням величини 
(високий - низький) на прикладі 
росту дітей і дорослих, 
визначаючи висоту дерев та 
інших вузьких протяжних 
об'єктів.  
 
Ознайомлення з  просторовими 
відносинами праворуч – 
ліворуч, з поняттями «далеко - 
близько». Формування у дітей 
орієнтування у схемі власного 
тіла: ліворуч - праворуч 
(ліворуч - серце, тут ліва рука).  
 
Відтворення просторових 
відносини між елементами при 
конструюванні за 
наслідуванням і за зразком 
(внизу, вгорі, поруч, 
посередині).  
Вчити дітей відтворювати 
просторові відносини за 
словесною інструкцією: 
«Постав стіл поруч зі стулом», 
«Постав червоний кубик на 
зелений», «Поклади м'яч під 
стіл» тощо.  
Вчити дітей орієнтуватися в 
приміщенні (ігри «Де 
іграшки?», «Хто перший 
добіжить до дверей?»).  
Впізнавання предметів за 
описом їх кольору, форми, 
величини.  

 
 
 
Розвиток сприймання простору 
на основі засвоєння понять 
ліворуч, праворуч, угорі, внизу 
поруч, посередині. 
 
 
 
 
Мовленнєвий розвиток в процесі 
понять, які позначають 
просторові відносини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Удосконалення цілісності 
сприймання.  
Розвиток мовлення на основі 
збагачення пасивного словника 
прикметниками, 
прийменниками, дієсловами. 
Розвиток уваги в процесі 
визначення різниці у деталях 
однакових предметів. 
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Співвідношення зображеної дії 
на картинці з реальною дією. 
 Вибір зображеної дії на 
картинці з ряду запропонованих 
(«Покажи, де дівчинка стрибає, 
де хлопчик сидить; де дівчинка 
малює»).   
 Зіставлення предметів з 
різницею у деталях (відсутність 
банта у ляльки, наявність 
черевик).  
Складання розрізної картинки з 
трьох-чотирьох частин з різною 
конфігурацією розрізу. 

2. Розвиток тактильно-рухового 
сприймання 
Диференціювання на дотик 
форми предметів (вибір з 
чотирьох).  
Розвиток у дітей координації 
руки та ока, формування у дітей 
способів обстеження предметів: 
обмацувати і обводити по 
контуру. Зорово-тактильного 
обстеження форми предметів у 
продуктивних видах діяльності. 
Диференціювання на дотик 
предметів різних за величиною 
за зразком (вибір з трьох).  
Вибір предметів на дотик за 
словесним описом ознак цього 
предмета педагогом.  
(предмет не називати).  
Формування у дітей уявлення 
про різні якості і властивості 
поверхні предметів. 
Групування предметів які 
сприймаються за ознаками 
поверхні: дерев'яний - залізний, 
гладкий - шорсткий. 

 
 
Уточнення уявлень про форму та 
величину предметів. 
 
 
 
 
 
 
Удосконалення тактильних 
відчуттів та дрібної моторики 
рук у процесі обстеження 
предметів. 
Розвиток осмисленості 
сприймання в процесі 
визначення та узагальнення 
декількох ознак. 
 
 
 
Розширення уявлень про різні 
фактури поверхонь предметів. 

 

3. Розвиток слухового 
сприймання 
Розвиток слухової уваги: 
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- ознайомлення з побутовими 
шумами (звуки працюючих 
електроприладів, інструментів): 
пилосос, кавомолка, фен, 
сигнали телефона, вхідний 
дзвінок; 
 - ознайомлення з шумами у 
природі: шум дощу, грім, вітер, 
шелест листя тощо. 
Диференціювання звуків з 
опорою на наочні зразки 
«Покажи, що шумить», «Що ти 
чуєш?». 
Диференціація звукових 
характеристик: голосно – тихо, 
близько – далеко, швидко – 
повільно. «Хто мукає корова 
або теля? »,«Покажи, як нявчить 
маленьке кошеня і як дорослий 
кіт».  
Розвиток фонематичного слуху: 
ознайомлення із словами 
подібними по звучанню. 

Розвиток слухової уваги, 
диференціація слухових 
уявлень. 
 
 
 
Удосконалення диференціації 
властивостей звуку. 
 
 
Розвиток пам’яті на основі 
засвоєння отриманої інформації 
про шуми та звуки 
навколишнього. 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток фонематичного слуху у 
процесі розрізнення слів 
подібних за звучанням. 

4. Розвиток смакового та 
нюхового сприймання 
Цілісне сприймання образу 
предмета з його 
характеристиками смаку та 
запаху: «Вгадай, що з'їв», 
«Спробуй, що в чашці» ( свіжий 
огірок, цибуля, апельсиновий 
сік).  
Ознайомлення дітей з 
продуктами. Які мають гіркий 
смак (гіркий перець, гірчиця ). 
Ознайомлення дітей з 
продуктами, що мають різний 
смак  (Солодкий, кислий, 
солоний, гіркий): «Назви, що 
буває солодким», «Намалюй, 
що буває кислим». 

 
 
Розвиток уваги до відчуттів 
смаку та нюху.  
 
 
Диференціація уявлень про смак 
продуктів, розвиток смакової 
чутливості. 
 
Розвиток мовлення протягом 
засвоєння назв продуктів та їх 
смаків. 
 
 
 
Розвиток мислення в процесі 
класифікації та групування 
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Групування продуктів за 
смаковими ознаками (по два, 
три продукти кожного смаку). 
«Покладіть  у кошик всі 
продукти з солодким смаком», 
«Покладіть у миску всі 
продукти з кислим смаком», 
«Покажи на малюнку, що буває 
солоним». 
Ознайомлення дітей із  
характерними запахами 
предметів та об’єктів живої та 
неживої природи; з 
характеристиками запахів: 
приємні, неприємні, відсутність 
запаху. (Знайомство починають 
з співставлення двох подібних 
об’єктів, однин з яких має запах, 
інший не має: наприклад, 
цукрова пудра та ванілін, - 
мають однакові властивості 
кольору, сипкі, 
порошкоподібні). 
Ознайомлення дітей із запахами 
об’єктів, які мають характерний 
аромат ( часник, мандарин, 
парфуми, косметичне мило). 
Диференціювання запахів 
об’єктів з опорою на наочний 
зразок. 

продуктів за смаковими 
характеристиками. 
Розвиток нюху на основі 
диференціації запахів. 
 
Формування уявлень про запах, 
як властивість об’єкту. 

 

 
Показники розвитку на кінець третього року навчання 

Дитина: 
вибирає за зразком та назвою вивчені кольори, форми та розмір в 

дидактичних іграх, в предметах навколишнього; 
здійснює групування предметів за зразком кольору, форми, величини; 

впізнає знайомі предмети за описом їх кольору і форми, форми і розміру;  
використовує у грі та продуктивній діяльності колір, форму, розмір; 
здійснює елементарний аналіз зразка для конструювання: називає 

загальну форму фігур, їх розташування та розмір; 
співвідносить знайомі пласкі та об’ємні фігури; 
користується прийомами практичного примірювання при визначенні 

величини предмета в іграх, при складанні пірамідки, матрьошки; 
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за допомогою дорослого порівнює предмети за параметрами 
величини: більше-менше, довше-коротше, вище-нижче; 

орієнтується у схемі власного тіла: показує праву, ліву руку, ногу; 
за допомогою дорослого визначає правий, лівий бік аркуша; 

самостійно визначає верхню і нижню частини аркуша;  
розуміє словесні інструкції: «Поклади на…, під…. …, поруч…»; 
розуміє зображені на малюнку дії; 
складає знайому картинку з трьох, чотирьох частин; 
за допомогою обстежує предмети: обмацує об’ємні предмети, 

обводить по контуру пласкі, пояснює у доступний спосіб результати 
обстеження: форма, розмір предмета; 

вибирає на дотик предмети певної величини; розрізнює та виділяє на 
дотик предмети різної фактури; 

диференціює шуми навколишнього (показує на малюнку або 
пояснює); 

на прохання дорослого відтворює голосні, тихі звуки;   показує хто чи 
що звучить (вибір з двох-трьох предметів або картинок); 

диференціює та визначає солодкий, солоний та кислий  смак, гіркий; 
знає назви  смаку: солодкий, кислий, солоний; групування продуктів за 
смаком; 

вибирає предмет за запахом. 
 

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

№ 
з\п 

Зміст навчання та виховання Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

1. Розділ «Слухання  музики» 
 Закріплення елементарних правил 

слухання музики. 
Залучення до слухання 
різноманітних звуків (музичних та 
тих, що нас оточують) і ритмів.  
Ознайомлення з музичними 
жанрами та засобами музичної 
виразності (динаміка, тембр, 
висота звуків). 
Залучення дітей  до слухання  
одноголосних і багатоголосних 
хорових та інструментальних 
мелодій, дитячих пісень з 
музичним супроводом.  

- Формування уявлення про 
різноманітність музичних звуків і 
ритмів. 
- Формування у дітей більш 
поширених уявлень про музичні 
жанри та засоби музичної 
виразності. 
- Формування вміння слухати  
одноголосні та багатоголосні хорові 
та інструментальні мелодії, дитячі 
народні пісні з музичним 
супроводом. 
- Розвиток слухової уваги, пам’яті, 
вміння впізнавати знайомі пісні. 
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Навчання вмінню розрізняти  та 
позначати словом характер музики 
(радісний та веселий, спокійний та 
ласкавий, сумний).  
Залучення дітей до участі в 
музично–дидактичних іграх. 

- Формування у дітей вміння 
розрізняти  музику за характером.  
- Формування у дітей бажання 
приймати участь в музично-
дидактичних іграх. 
- Формування та закріплення 
уявлення про засоби музичної 
виразності 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
 «Осіння пісня», муз. П.Чайковського із циклу «Пори року» (ф-но); «Сумний 
дощик», «Вальс», муз. Д.Кабалевського; «Листопад», муз. Т.Попатенко;  
«Восени», муз. С.Майкапара; «Взимку», муз. Р.Шумана; «Дід Мороз», муз. 
Р.Шумана; «Танець маленьких каченят» (ф-но), муз. А.Пярта; «Котик за-
хворів», «Котик одужав» (ф-но), муз. О.Гречанінова; «Гопак», муз. 
Я.Степового; «Козачок», муз. Ю.Щуровського; «Курочка», муз. 
Н.Любарського; «Горобець», муз. А.Руббаха; «Колискова», муз. Я.Степового; 
«Зозуля», муз. М.Красєва; «Кучерява Катерина», обр. М.Лисенка; «На городі», 
муз. Г.Фріда; «Марш», муз. П.Козицького; «Дід Мороз», муз. Р.Шумана;  «Що 
нам подобається взимку», муз. О.Тілічеєвої; «Бабуся-подружка», муз. Т.Бокач;  
«Колискова»,  з мультфільму  «Умка», муз.  Є.Крилатова;  «Марш», з балету 
«Лускунчик», муз. П.Чайковського;  «Берізка», муз. О.Тілічеєвої;  «Метелик», 
муз. С.Майкапара; «Сміливий наїзник», муз. Р.Шумана. 

2. Розділ «Спів» 
 Ритмічне промовляння голосних і 

приголосних звуків, складів, 2-3 
складових слів. 
Ритмодекламація дитячих 
приспівок, віршиків, народних 
дитячих пісень у повільному та 
помірному темпах, із різною силою 
і висотою голосу. 
Розучування пісень, підспівування 
дорослому з інтонуванням мелодії 
пісні по наслідуванню голосу 
дорослого або піаніно.   
Робота над розвитком співочих 
вмінь (дихання, звуковидобування, 
чистотою інтонування).  
Навчання дітей вчасно 
розпочинати та закінчувати  спів, 
виділяючи вступ, початок співу за 
сигналом музичного керівника. 
Навчання дітей виразному співу. 

- Розвиток слухової уваги, 
темпоритмічного  відчуття, 
автоматизації та диференціації 
звуків. 
- Формування у дітей співочих 
вмінь через розвиток голосової, а 
потім і співочої активності. 
 - Формування правильної  
звуковимови  в процесі співу. 
- Формування вміння співати  
узгоджено, слухаючи друг друга. 
- Розвиток інтересу до співу. 
- Розвиток дитячого голосового 
апарату  та ритмічного слуху. 
- Формування емоційного відгуку 
на  пісні. 
- Формування вміння співати 
виразно, дотримуючи паузи, 
послаблюючи і підсилюючи силу 
голосу, впевнено, весело, тощо. 
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Орієнтовний  музичний  репертуар 
 «Равлику-павлику», укр.нар.промовка; «Колискова зайчика», муз. В.Красєвої, 
сл. Н.Френкель; «Дід Мороз», муз. В.Вітліна, сл. С.Погорєловського;  
«Ялинкова пісня», муз. Т.Попатенко, сл. В.Доннікової;  «Новий  рік», сл. і муз. 
В.Гвоздій; «Ялинка», муз. М.Красєва, сл. 3.Александрової; «Гра зі сніжками», 
муз Ю.Михайленко; «Сонечко, встань!», муз. А.Філіпенко, сл.нар.; «Восени», 
укр.нар.мелодія, сл. І.Плакиди; «Весняний хоровод», сл. і муз. Н.Ткаченко; 
«Мам  вітаємо  усіх», «Любимо  бабусю», сл. і муз. І. та Ю.Білоконь; «Гей  
весна  іде!», муз. А.Філіпенко, сл. Т.Волгіної; «Помічники», муз. Т.Шутенко, 
сл. В.Кукловської; «Водичка», муз. В.Рождественського, сл. Г.Демченко; 
«Гуси», муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної;  «У дитячий садок», муз. 
А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; «До нас в гості прийшли», муз.  А.Александрова, 
сл. М.Івенсен; «Ось взяла лисичка скрипку», муз. А.Філіпенко, сл. 
О.Журливої;  «Бім-бом», укр.нар.пісня, обр.Я.Степового;  «Пісенька про 
весну», муз. Г.Фріда, сл. Т.Волгіної;  «Деревця», муз. О.Тілічеєвої, сл. 
А.Кузнєцової;  «Повітряні  кульки», муз. і сл. Ю.Михайленко. 

3. Розділ « Музично - ритмічна діяльність» 
 Ритмічна ходьба під музику, 

змінюючи напрямок, темп 
відповідно до характеру, змін 
динаміки та частин у музичному 
творі.  
Залучення дітей до виконання під 
музику різних рухів.  
Навчання дітей вмінню відчувати 
сильну частку при виконанні рухів 
під музику 2 / 4, 3 / 4, 4 / 4.  
Навчання зміні рухів по музичному 
або словесному сигналу 
самостійно.  
Залучання дітей до виконання 
музично-ритмічних рухів з 
предметами у двох або одній руці; 
підняття і опускання рук вгору-
вниз по черзі або одночасно, 
відведення їх за спину, махи над 
головою, перехресні рухи руками.  
Навчання дітей виконанню  
виразних рухів, вмінню передавати 
характерні особливості персонажів 
в іграх, в інсценуваннях пісень, 
казок.  

- Розвиток координації, плавності, 
виразності, ритмічності, чіткості, 
узгодженості  рухів  рук  і  ніг. 
- Формування вміння відчувати 
сильну частку при виконанні рухів 
під музику  (2/4, 3/4, 4/4). 
- Формування вміння  виконувати 
під музику рухи: ходьба-біг у різних 
темпах, біг на носках по колу, по 
одному або парами; кружляння на 
місці по одному і в парі; 
притопування однією ногою; 
стрибки на місці на двох ногах; 
«пружинка» з поворотом; рух 
приставним кроком по колу.  
- Розвиток ритмічного відчуття, 
співвіднесення темпу рухів із 
темпом  музичного супроводу 
- Розвиток чіткого та виразного  
виконання танцювальних рухів.  
- Розвиток вміння виконувати 
музично - ритмічні рухи з 
предметами у двох або одній руці. 
- Розвиток виразності  рухів,  
здатності передавати характерні 
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особливості персонажів в іграх, в 
інсценуваннях пісень, казок. 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
Вправи: ходьба різного характеру, муз. М.Роббера; «Плескай у долоні», муз. 
Є.Макшанцевої; «Пружинки», муз. Т.Ломової; «Веселі підскоки», муз. 
Б.Ялівцева; «Боковий галоп», муз. Ф.Шуберта; «Передача хусточки», муз. 
Т.Ломової; «Марш із прапорцями», муз. О.Гречанінова; «Вправи зі стрічкою», 
муз. Т.Ломової;  «Біг із підстрибуванням», муз. І.Гумменя; «М'ячики», муз. 
М.Сатуліної; «Вправа з брязкальцями», муз. А.Козакевич; «Вправа в  
маленьких колах», муз. Т.Шутенко; «Хто найкраще тупає», муз. 
М.Раухвергера; «Стрибки на двох ногах», муз. К.Черні; «Кішечка», муз. 
Т.Ломової. 
Танці: «Запрошення», муз. Г.Теплицького; «Танець з ляльками» укр.нар.м., 
обр. М.Лисенка; «Танець каченят», муз. М.Картушин; «Хоровод з бабусею», 
муз. Н.Караваєвої; «Хоровод квітів», муз. Ю.Слонова; «Танець з м'ячами», муз. 
А.Жиліна; «Танець із бубном», укр.нар.пісня «Ой під вишнею», обр. А. 
Аляб'єва; «Відвернусь та обернусь», укр.нар.пісня «А ми просо сіяли»; 
«Ялинка» (хоровод), муз. М.Красєва, сл. З.Александрової; «Хоровод із 
ведмедиком», муз. та рухи Н.Вересокіної; «Ялинковий сміх», пісня-танець, 
муз. Т.Солосич, сл. А.Горбиненко; хоровод «Ми у лісі були», муз. і сл. 
Н.Вересокіної; «Веселі пари», укр.нар.м.; «Хоровод біля ялинки», муз. 
Г.Фінаровського; «Танець  з  ялинковими іграшками», муз. Г.Фінаровського; 
«Чобітки», муз. А.Філіпенка, сл. Т.Волгіної; «Танець із дзвіночками», 
укр.нар.м. 
Ігри:  «Шукай іграшку», обр. В.Агофоннікова;  «Лисиця і курчата», муз. 
Ю.Рожавіної; «Квач», муз. М. Равіна; «Відважні наїзники», муз. В.Вітліна; 
«Подарунки для мам», муз. І.Смирнової; «Кошенята і Барбос», муз. 
Є.Макшанцевої; «Хто швидше», муз. Т.Ломової; «Діти та метелики», муз. 
І.Климко;  «Кішка та кошенята», муз. М.Раухвергера; «Ведмідь та діти», муз. 
Б.Гундера;  «Поїзд», муз. М.Метлова, сл. Т.Бабаджан. 

4. Розділ  «Елементарне музикування» 
 Навчання вмінню грати на 

брязкальцях, бубні, трикутнику, 
сопілці, металофоні.  
Навчання вмінню правильно 
тримати інструменти і вилучати 
звуки.   
Навчання  розрізняти інструменти 
на вигляд та за звучанням. 
Навчання дітей вмінню виділяти 
сильну та слабку  частки  в  розмірі   
2 / 4 і 3 / 4.  

- Формування у дітей інтересу до 
вилучення звуків із дитячих 
музичних  інструментів. 
- Формування прийомів  
звуковидобування із дитячих 
шумових інструментів.  
- Розвиток відчуття ритму. 
- Корекція координації рухів обох 
рук, зорово–моторної координації. 
- Формування вміння розрізняти 
музичні інструменти на вигляд та за 
звучанням. 
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Показники розвитку на кінець третього року навчання 

Дитина: 
стежить за розвитком музичного образу і відповідною зміною 

динаміки, темпу; 
розрізняє за звучанням контрастні за тембром музичні інструменти; 
співає виразно, без напруження, плавно у діапазоні ре-сі, виразно 

вимовляє слова, правильно набирає дихання (між короткими музичними 
фразами); 

орієнтується у просторі зали, ділиться з іншими дітьми на команди, 
починає і закінчує рух одночасно із музикою; 

самостійно змінює рух відповідно до двочастинної форми; 
зображає персонажів казок за допомогою пальців та кистей рук; 
впізнає танцювальні мелодії гопака, хороводу; 
самостійно виконує елементи знайомих рухів, нескладні танці; 
користується музичними іграшками-інструментами; 
виконує на металофоні (ксилофоні) найпростіші мелодії; 
виконує ритмічний малюнок пісень та поспівок різними способами. 

 
 
 
 
 

Залучання дітей до гри на 
музичних інструментах у 
супроводі піаніно. 
Спонукання дітей до узгодження 
початку та закінчення гри на 
дитячих музичних інструментах з 
початком і закінченням звучання 
музики. 

- Формування у дітей вміння грати 
на дитячих музичних інструментах 
у супроводі піаніно. 
- Формування вміння узгоджувати 
початок і закінчення гри на дитячих 
музичних інструментах з початком і 
закінченням музики. 
- Розвиток слухового сприймання. 

Орієнтовний  музичний  репертуар 
 «Я йду з квітами», муз. О.Тілічеєвої; «Полька», муз. М.Глінки, шумовий  
оркестр;  вправа «Барабанщики», муз. Т.Парлова; «Дитяча полька», муз. 
М.Глінки;  «До діток ялинка прийшла», муз.  А.Філіпенка,  спів  з  грою  на  
шумових   інструментах; «Півник» рос.нар.пісня, металофон; «Дзвіночки 
дзвенять», муз. В.Моцарта; «Литовська полька», шумовий оркестр; «Сорока-
ворона», муз. М.Красєва, металофон; гра «Два барабана», муз. О.Тілічеєвої; «У 
кожного мама є», муз. Т.Боровик (партитура);  «Колобок», озвучування казки; 
«Дзвінкий трикутник», муз. М.Рустамова;  «Лисиця» угор.нар.полька, обр. 
В.Попова,  металофон; «Маленька полька», муз. Д.Кабалевського, шумовий 
оркестр; «Потяг», муз. В.Карасєвої, ритмічні кубики; «Клоуни», муз.  
Д.Кабалевського (бубни). 
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ІV РІК НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ  
 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
 

№ 
 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

1. Навчання різним засобам 
спілкування 

Розвиток вміння використовувати 
різні мовленнєві форми спілкування 
з оточуючими; 
Розвиток вміння висловлювати свої 
враження, почуття, думки, потреби 
та емоції за допомогою мовлення; 
Розвиток вміння користуватись  
монологічною та діалогічною 
формами мовлення; 
Формування та розвиток 
регулюючої,  плануючої функції 
мовлення; 

Виховання культури мовлення при 
спілкуванні дітей у повсякденному 
житті та на заняттях. 

2. Тематика занять 
Я та найближче  оточення  
Закріплення знань дитини про себе 
та родину. 
Розширення знань про родинні 
зв’язки у сім’ї, про обов’язки 
членів родини. 
Розглядання сюжетних картин про 
родину, родинні свята. 
Продовження знайомства з 
обов’язками дитини у родині.  
Розглядання малюнків, 
фотографій. 
Вправляння в використанні слів 
ввічливості. 
Відповіді на питання «Що?», 
«Хто?», «У кого?», «Кому?», «Що 
робить?». 

Розвиток вміння впізнавати та 
називати членів своєї сім’ї серед 
зображень незнайомих людей; 
Формування вміння відповідати на 
питання «Скільки тобі років?», «Де 
ти живеш?»; 
Розвиток вміння розрізняти та 
називати родинні зв’язки (син, 
дочка, онуки); 
Формування вміння утворювати 
дієслова дійсного способу від 
дієслів наказового способу (Мамо, 
йди. – Мати  йде.); 
Розвиток вміння розуміти та 
називати свої обов’язки у родині (Я 
прибираю посуд. Я витираю пил.) 
Розвиток вміння відповідати на 
питання «Що?», «Хто?», «У кого?», 
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 «Кому?», «Для чого?», «Що 
робить?»; 
Формування вміння розрізняти 
(утворювати) дієслова 
теперішнього часу у однині та 
множині (Я граю.– Ми граємо.); 
Формування вміння добирати 
іменники до дієслів (Допомагаю 
кому? бабусі.); 
Формування вміння підбирати 
займенники до іменника (мій тато, 
моя бабуся, моє цуценя); 

Розвиток вміння адекватно 
використовувати ввічливі слова. 

3. Частини тіла. Засоби гігієни 
Продовження знайомства з 
будовою тіла та частинами 
обличчя людини. Навчання 
вмінню називати та показувати на 
собі, на інших дітях, на іграшках 
частини тіла та обличчя. 
Навчання вмінню показувати та 
називати свої пальці. 
Продовження знайомства з 
функціями частин тіла. 
Продовження знайомства з 
назвами органів відчуттів та їх 
функції. 
Навчання вмінню своєчасно 
звертатись до дорослого за 
допомогою у разі погіршення 
самопочуття. 
 

Формування вміння відповідати на 
питання «Що я роблю рукою (ногою, 
…)?», уточнення уявлень про 
функції частин тіла (Рукою я можу 
малювати, ліпити,…); 
Формування вміння називати 
органи відчуттів та їх функції 
(Вухами я слухаю.); 
Розвиток вміння називати засоби 
гігієни, їх призначання, місце 
знаходженні у ванній кімнаті; 
Формування вміння утворювати 
іменники середнього роду за 
допомогою суфікса –ц-(мило – 
мильце, дзеркало – дзеркальце); 
Формування вміння розрізняти та 
використовувати дієслова 
доконаного та недоконаного виду 
(витирала – витерла); 

Розвиток вміння добирати та 
узгоджувати прикметник, іменник, 
числівник (Мій рушник білий, 
пухнастий, м’який.).  

4. Професії. Матеріали, робочі  
інструменти 
Знайомство  з  професіями 
(перукар, шкільний вчитель, 
швець, пожежник, поліцейський). 

Формування вміння називати за 
малюнками професії та знаряддя 
праці;  
Формування вміння відповідати на 
питання «Хто це?», «Що це?», «Що 
робить?», «Для чого?»;  
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Знайомство з особливостями 
кожної професії, знаряддям праці. 
Знайомство з назвами шкільного 
приладдя. 
Відповіді на питання «Хто це?», 
«Що це?», «Що робить?», «Для 
чого?». 
 

Формування вміння розрізняти та 
використовувати дієслова 
доконаного та недоконаного виду 
(шила - зшила); 
Формування вміння утворювати 
іменники чоловічого та жіночого 
роду  (швець – швачка, вчитель – 
вчителька); 
Формування вміння 
використовувати іменники у 
родовому відмінку (Ножиці 
потрібні перукарю.); 
Формування вміння складати 
речення з однорідними членами 
(Вчитель вчить  читати, писати, 
рахувати.); 

Формування вміння складати складні 
речення зі сполучниками: тому що, 
для того щоб, щоб (Перукар взяв 
ножиці, для того щоб зробити 
стрижку.). 

5. Овочі. Фрукти. Ягоди. 
Знайомство з місцем зростання 
овочів, фруктів та ягід (на землі, в 
землі, на кущах, на гілках дерев). 
Продовження знайомства з 
овочами, фруктами та ягодами 
(редис, горох,  гарбуз, вишня, 
черешня, слива, аґрус, порічка). 
Продовження знайомства з 
зовнішніми ознаками (розмір, 
форма, колір) та смаком, запахом 
овочів, фруктів, ягід.  
 

Формування вміння називати місце 
зростання овочів, фруктів та ягід (на 
землі, в землі, на кущах, на гілках 
дерев); 
Формування та відображення у 
мовленні знань про засоби 
вживання (сирі, варені) та 
переробки овочів, фруктів та ягід 
(компот, варення, соління,…);  
Формування вміння розрізняти та 
використовувати дієслова 
доконаного та недоконаного виду  
(зривала – зірвала); 
Розвиток вміння добирати та 
узгоджувати прикметник, іменник, 
займенник (Моє яблуко червоне, 
соковите, солодке.); 
Формування вміння 
використовувати  іменники у 
родовому відмінку (Немає 
винограду),  знахідному відмінку 
(саджу картоплю); 
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Формування вміння добирати 
предмет до дії (Збираємо що? 
яблука, груші, абрикоси.); дії до 
предмета (Тетяна що  робить? 
поливає город.); 
Формування вміння утворювати 
прийменники від прикметників 
(смачний – смачно, чистий – чисто); 
Формування вміння складати 
просте речення з обставиною місця 
(Малина росте на кущі); 

Формування вміння складати 
порівняльну конструкцію (Слива 
росте у саду, а картопля – на городі). 

6. Пори року. Свята. 
Продовження знайомства зі 
змінами в рослинному та 
тваринному світі в залежності від 
пори року. 
Спостереження за змінами у 
природі. Навчання вмінню 
визначати пори року за основними 
ознаками. 
Знайомство з сезонними змінами в 
праці людей (в місті та на селі). 
Систематизація знань щодо 
способу життя тварин в залежності 
від пір року. 
Знайомство з іграми та розвагами 
дітей в залежності від пір року. 
Систематизація знань про свята в 
залежності від пір року. 
Підготовка до свят. 
 

Формування вміння замічати та 
описувати сезонні зміни у живій та 
неживій природі, в одязі, в 
діяльності  людей; 
Формування вміння співвідносити 
пейзажну або сюжетну картину з 
порами року та описувати її; 
Формування вміння встановлювати 
зв’язки між явищами природи 
(Випав сніг – нема їжі для птахів, 
треба їх годувати.); 
Розвиток вміння відповідати на 
питання «Що?», «Хто?», «У кого?», 
«Кому?», «Для чого?», «Що 
робить?»; 
Формування вміння розрізняти 
(утворювати) дієслова 
теперішнього часу у однині та 
множині (Я ліплю сніговика. – Ми 
ліпимо сніговика.); 
Формування вміння добирати 
предмет  до дії (Збираємо що? 
горіхи, жолуді, каштани,); дії до 
предмета (Вітер що  робить? дує, 
завиває); 
Формування вміння складати 
речення з однорідними членами 
(Ялинку прикрасили ліхтариками, 
кульками, цукерками.); 
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Формування вміння складати складні 
речення зі сполучниками: тому що, 
для того щоб, щоб (Доріжки 
посипали піском, тому що слизько.). 

7. Тварини. Птахи. 
Продовження знайомства з 
особливостями зовнішнього виду 
тварин, птахів та місцем їх 
проживання. 
Закріплення узагальнюючих 
понять: свійські тварини, дикі 
тварини, птахи. 
Розглядання тварин, їх дитинчат,  
птахів на малюнках та 
співвідношення їх з іграшками, 
словом. 
Знайомство з відмінними ознаками 
зовнішнього вигляду тварин та 
птахів. 
Знайомство з назвами тварин, які 
живуть в інших країнах. 
 

Розвиток вміння назвати та 
показувати   тварин, їх дитинчат, 
птахів, використовувати 
узагальнюючи слова; 

Формування вміння виділяти та 
називати відмінні ознаки 
зовнішнього вигляду (у лисиці – 
пухнастий хвіст, у кози – роги); 
Формування вміння впізнавати та 
називати тварин, які живуть в інших 
країнах; 
Формування вміння утворювати 
однокореневі слова (лис – лисиця – 
лисеня); 
Формування вміння узгоджувати 
займенники з іменниками (мій кіт, 
моя коза, моє цуценя); 
Формування вміння утворювати 
дієслова від звуконаслідування (му 
– мукає, няв – нявкає); 
Формування вміння утворювати 
прикметники від іменників (вовк – 
вовчий); 
Формування вміння узгоджувати 
іменники з числівниками (три 
ведмедя, п’ять корів);  
Формування вміння складати 
порівнювальні конструкції (Коза – 
свійська тварина, а білка – дика.); 
Формування вміння складати 
речення з прийменниками на, у, в, з, 
до, біля (Їжак виліз з нори.); 

Формування вміння складати 
поширене речення з доповненнями 
(У бабусі живе кіт, собака, коза.) та 
означеннями (У Марічки є м’яке 
пухнасте сіре кошеня.). 
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8. Рослини .Комахи 
Продовження знайомства з 
назвами квітів (конвалія, айстра, 
волошки, дзвіночок) та дерев (клен, 
смерека, верба, сосна, каштан).  
Продовження знайомства з 
будовою дерева, квітки (коріння, 
стовбур, гілка, листя, стебло, 
квітка). 
Знайомство з узагальнюючими 
словами: комахи, рослини, ліс, лук. 
  

Формування вміння називати 
рослини та комах, використовувати 
узагальнюючи слова; 
Розвиток вміння утворювати 
прикметники від іменника (квітка – 
квітковий ); 
Розвиток вміння добирати та 
узгоджувати  прикметник, іменник, 
займенник (Моя квітка  гарна, 
жовта, пахуча); 
Формування вміння складати 
просте речення з обставиною місця 
(Смерека росте у лісі.); 

Формування вміння складати 
речення з однорідними членами (На 
лузі ростуть  волошки, маки, 
ромашки.). 

9. Одяг та взуття 
Систематизація знань про одяг, 
взуття, їх призначення та частини 
одягу. 
Продовження знайомства з 
особливостями одягу та взуття для 
хлопчиків та дівчаток, для 
приміщення та вулиці, 
співвідношення з сезоном. 
Навчання вмінню відповідати на 
питання «Що?», «Хто?», «У 
кого?», «Кому?», «Для чого?», 
«Що робить?». 

Розвиток вміння називати та 
показувати предмети одягу та 
взуття, їх призначення та частини 
одягу; 
Розвиток вміння встановлювати та 
відображати у мовленні зв’язки між 
особливостями одягу та взуття для 
хлопчиків та дівчаток, для 
приміщення та вулиці, 
співвідношення з сезоном; 
Формування вміння розрізняти 
(утворювати)  дієслова 
теперішнього часу у однині та 
множині (Я перу шкарпетки. – Ми 
перемо шкарпетки.); 

Формування вміння складати 
речення з прийменниками на, у, в. 

10. Посуд. Продукти  харчування. 
Обстеження посуду з метою 
виділення головних ознак та 
частин, визначення матеріалу, з 
якого виготовлено посуд (скло, 
глина, метал, пластмаса). 
Вправи на класифікацію посуду: 
чайний, кухонний, столовий.. 

Розвиток вміння обстежувати та 
називати головні ознаки та частини 
посуду, страви, продукти 
харчування; 
Розвиток вміння розрізняти та 
класифікувати посуд за 
призначенням (чайний, кухонний, 
столовий); 
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Навчання вмінню співвідносити  
прийняття їжі з відповідним часом 
доби та називати це 
співвідношення (вранці – сніданок, 
вдень – обід, ввечері – вечеря). 
Продовження знайомства з 
назвами страв та продуктів 
харчування. 
Вправи на розрізняння та 
називання смакових якостей 
продуктів харчування та страв. 
 

Формування вміння розрізняти та 
використовувати дієслова 
доконаного та недоконаного  виду  
(варила – зварила); 
Розвиток вміння утворювати 
прикметники від іменника (скло - 
скляний); 
Формування вміння 
використовувати іменники у 
родовому відмінку (Немає 
каструлі),  знахідному відмінку 
(мию посуд); 
Формування вміння добирати 
предмет до дії (Ставимо що? 
тарілки, чашки); дії до предмета 
(Марічка  що робить? миє  посуд.); 

Формування вміння складати 
порівняльну конструкцію (Борщ 
їдять з тарілки, а чай п’ють з 
чашки.). 

11. Меблі. Побутові  прилади. 
Продовження знайомства з 
назвами меблів (крісло, письмовий 
стіл, книжкова шафа), її 
частинами та їх призначенням. 
Знайомство з назвами матеріалів, з 
яких виготовлено меблі (дерево,  
пластмаса, скло, тканина, метал). 
Знайомство з побутовими 
приладами (телевізор, 
холодильник, праска, пральна 
машина, пилосос, комп’ютер)  та 
правилами їх безпечного 
використання. 

Розвиток вміння розрізняти та 
називати меблі, її частини та їх 
призначення; 
Формування вміння називати 
матеріали, з яких виготовлено 
меблі, та види догляду за ними; 
Формування вміння називати 
побутові прилади та знати правила 
їх безпечного використання; 
Формування вміння складати 
речення з прийменниками на, у, в, 
біля, під, поперед, позаду, між. 

 

12. Мій  рідний  край. 
Знайомство з поняттями: 
батьківщина – Україна, столиця – 
Київ, рідна мова – українська. 
Знайомство з національною 
символікою (прапор, герб) та 
фольклорною символікою 
(рушник, вишиванка, віночок, 
калина, хата, соняшники).    

Формування вміння називати рідну 
батьківщину, її столицю; 
Формування вміння розрізняти та 
називати національну та 
фольклорну символіку 
батьківщини; 
Формування вміння розповідати 
про рідне місто, його пам’ятки; 
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Знайомство з рідним містом та 
краєм, їх особливостями (природа, 
традиції та свята, професії). 
Знайомство з поняттям «власна 
адреса». 

Розвиток вміння розповідати (за 
малюнками, зразком, питаннями) 
про особливості рідного  краю та 
людей, які його населяють; 

Формування вміння називати свою 
власну адресу.  

13. Розвиток  фонематичного  слуху  
та  слухового  сприймання 

Формування вміння робити 
елементарний фонематичний аналіз 
слів (визначати в слові  голосні 
звуки  А,У,О,І); 
Формування вміння виділяти 
заданий звук (голосний) в 
запропонованому слові; 
Формування вміння визначати 
кількість слів в реченні, позначаючи 
їх фішками (2 – 3); 
Формування вміння називати та 
об’єднувати слова за заданою 
ознакою (Відклади картинки в  
назвах яких є звук  А, …); 

Розвиток вміння розрізняти звуки 
живої та неживої природи з опорою 
тільки на слуховий аналізатор 
(аудіозапис).  

14. Формування зв’язного мовлення. 
Навчання вмінню описувати 
окремі предмети за зовнішніми 
ознаками (за допомогою схеми, за 
допомогою питань). 
Вправи на складання речень за 
виконаною дією. 
Вправи на складання речень з 
однорідними членами. 
Розглядання  малюнків  з  
доступним  дітям  змістом 
Вправи на складання розповідей за 
сюжетною картиною, за серією 
малюнків, за планом – схемою. 
Переказ коротких текстів з опорою 
на предметні малюнки, на серію  
сюжетних малюнків. 
Переказ  тексту   за  запитаннями   
без  опори  на  наочність. 

Формування вміння складати 
коротку описову розповідь за 
допомогою схеми, питань; 
Формування вміння складати 
речення з однорідними членами; 
Розвиток вміння впізнавати та 
називати в зображеннях предмети 
та їх ознаки; 
Формування вміння складати 
речення за сюжетним малюнком (за 
спрямовуючими питаннями 
педагога);  
Розвиток вміння складати 
розповіді-описи з опорою на 
сюжетний малюнок (за зразком, 
запитаннями педагога); 
Розвиток вміння розповідати за 
серією малюнків (за зразком та 
допомогою педагога), 
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Навчання вмінню переказувати 
знайомі тексти, домагаючись 
вірної послідовності відтворення 
подій, передаючи інтонації. 
Вправи  на  складання  простої  
розповіді  з  особистого  досвіду (за  
зразком, за  питаннями).   
 
 

встановлюючи логічну 
послідовність подій, які зображено 
на них; 
Розвиток вміння  складати загадки-
описи про зображений предмет (за 
зразком та запитаннями педагога); 
Формування вміння складати 
розповідь за картиною з 
проблемним сюжетом; 
Формування вміння складати 
розповідь за сюжетним малюнком з 
вигадуванням попередніх або 
подальших подій; 
Виховувати позитивне емоційне 
ставлення до розглядання картинок, 
ілюстрацій. 
Формування вміння переказувати 
текст з опорою на предметні 
малюнки, на серію сюжетних 
малюнків; 
Формування вміння переказувати 
текст за запитаннями без опори на 
наочність; 

Формування вміння складати просту 
розповідь з особистого досвіду (за 
зразком, за питаннями).   

15. Читання художніх творів, казок, 
оповідань та віршів. Українських 
та зарубіжних авторів. 
Віршовані твори українських 
поетів: збірка Т.Шевченка «Тече 
вода з-під явора»; «Кобзар для 
дітей»; вірші Лесі Українки. Ш. 
Перро «Червона шапочка»; 
«Попелюшка»; «Кіт у чоботях»; 
Г.К. Андерсена «Дюймовочка»; 
«Гидке каченя». 
 
Бесіди за прочитаним художнім 
твором. 
Навчання вмінню запам’ятовувати  
вірші, лічилки. 
Відгадування загадок. 

Розвиток вміння сприймати на слух 
та розуміти художні твори різних 
жанрів, визначати їх настрій; 
Розвиток вміння відповідати на 
питання за змістом тексту, 
відображуючи послідовність подій 
та оцінюючи вчинки героїв; 
Формування вміння встановлювати 
причинно-наслідкові залежності 
між подіями та діями героїв тексту; 
Розвиток вміння запам’ятовувати 
традиційні репліки та звороти з 
тексту казок та включення їх у 
розповідь дитини; 
Розвиток вміння запам’ятовувати 
вірші, лічилки; 
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Навчання вмінню брати участь в 
іграх-драматизаціях за змістом 
художніх  творів, казок. 
  
 

Розвиток вміння розуміти загадки, 
образні вислови в них та бажання їх 
розгадувати; 
Розвиток вміння імітувати дії героїв 
за текстом; 

Розвиток вміння передавати імітацію 
мовлення героїв казок під час гри-
драматизації, відтворювати діалоги 
персонажів. 

Показники розвитку на кінець другого року навчання 
Дитина:  
Виражає форми ввічливості без нагадування педагога; 
Володіє формами звертання: «Ти» - до дітей, «Ви» - до дорослих; 
підтримує діалог на запропоновану тему; 
Вміє з незначною допомогою педагога складати описові та сюжетні 

оповіді, використовуючи наочність; 
Передає власні враження, переживання на запитання педагога; 
З допомогою педагога переказує невеликі літературні твори; 
Декламує вірші, лічилки, скоромовки; 
Використовує в розповідях засвоєні із казок повтори, усталені вирази, 

словосполучення.  
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
 

№ 
з/п Зміст навчання та виховання Спрямованість корекційно-

розвивальної роботи 
   
1.  Повторення матеріалу 

попереднього року навчання (лічба 
та операції з множинами - 
урівнювання, збільшення, 
зменшування в межах 5. 

Розвиток пізнавальних здібностей: 
вміння аналізувати , порівнювати, 
узагальнювати. 
Формування вміння планувати власні 
практичні дії. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

2.  Перелік предметів та зображень 
предметів на малюнках в межах 6. 

Розвиток пізнавальних здібностей: 
вміння аналізувати , порівнювати, 
узагальнювати. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
Розвиток інтересу до заняття. 
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3.  Порівняння за кількістю двох груп 

предметів, які знаходяться на 
відстані, зображених на малюнках. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки. 
Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

4.  Перетворення множин. Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
Розвиток інтересу до заняття. 
 

5.  Відрахування заданої кількості 
предметів з множини в межах 6. 

Розвиток уміння порівнювати, 
встановлювати відповідність між 
елементами множин. 
Формування регулюючої та 
контролюючої  функцій мовлення. 

6.  Визначення відношення між 
суміжними числами, лічба в  
зворотному порядку в межах 5. 

Розвиток уміння порівнювати, 
встановлювати відповідність між 
елементами множини, причинно-
наслідкові відношення. 
Розвиток супроводжуючої, 
фіксуючої функцій мовлення. 

7.  Збереження кількості: певна 
кількість предметів не залежить 
від їх розміру. 

Розвиток пізнавальних здібностей 
(уміння аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати). 
Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

8.  Порівняння неперервних множин, 
використовуючи практичні 
способи перевірки. 

Розвиток сприймання. 
Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток супроводжуючої та 
фіксуючої функції мовлення. 
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9.  Вимірювання протяжних, рідких, 
сипучих тіл, користуючись 
умовною міркою. 

Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток  плануючої функції 
мовлення. 

10.  Перетворення неперервних 
множин, користуючись лічбою. 

Розвиток сприймання. 
Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток плануючої функції 
мовлення. 

11.  Порядкова лічба в межах 6, 
відповіді на запитання «Який за 
рахунком?». 

Розвиток пізнавальних здібностей: 
вміння аналізувати , порівнювати, 
узагальнювати. 
Формування уміння планувати 
власні практичні дії. 
Розвиток мовлення за допомогою  
збагачення словникового запасу. 

12.  Арифметичні дії на наочному 
матеріалі в межах 6. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення. 
Розвиток практичних способів 
орієнтуватися. 
Розвиток плануючої функції 
мовлення. 

13.  Розв’язання арифметичних задач 
на знаходження суми та залишку в 
межах 6. 
Місце числа у числовому ряді. 

Розвиток уміння встановлювати 
причинно-наслідкові відношення. 
Формування уміння сприймати, 
запам’ятовувати умову 
арифметичної задачі, виділяти 
числові дані, встановлювати між 
ними залежності. 
Розвиток  плануючої функції 
мовлення. 
 

14.  Відповіді на запитання «Яке число  
наступне за числом 2?, за числом 
3? «Назви сусідів числа 4, 5», 
встановлення відношення між 
суміжними числами, (2 більше 1, 3 

Формування вміння орієнтуватися в 
умовах завдання. 
Розвиток уміння встановлювати 
причинно-наслідкові відношення. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
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більше 2 тощо), використовуючи 
моделювання числового ряду 

15.  Вимірювання, відмірювання, 
порівняння і перетворення 
неперервних множин, 
використовуючи воду, пісок, 
крупу. 

Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток пізнавальних здібностей. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

16.  Використання складених мірок. Розвиток пізнавальних здібностей 
дітей. 
Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток  плануючої функції 
мовлення. 

17.  Перелік предметів у межах 7, 
називаючи кожне число. 

Розвиток пізнавальних здібностей. 
Формування уміння планувати 
практичні дії. 
Розвиток мовлення. 
Розвиток інтересу до заняття. 

18.  Відлічування предметів в межах 7. Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток фіксуючого і 
супроводжуючого мовлення. 
 

19.  Зворотна лічба від заданого до 
заданого числа у межах 7. 

Розвиток пізнавальних здібностей. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 
 

20.  Усний рахунок в межах 10. Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Збагачення активного словника. 

21.  Співвідношення кількості 
реальних предметів з умовними 
символами (цифрами) в межах 3. 

Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток просторового орієнтування. 
Розвиток мовлення, спрямованого на 
накопичення та засвоєння слів, що 
означають кількісні та якісні ознаки, 
кількісні відношення. 

22.  Визначення відношення між 
суміжними числами, 
використовуючи наочний матеріал 
і без нього. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
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Розвиток просторового 
орієнтування. 
Розвиток мовлення, збагачення 
активного словникового запасу 
словами, що означають кількісні 
ознаки та відношення. 

23.  Порядкова лічба у межах 7, 
використання практичних 
ситуацій та фрагментів казок 
(Казка «Ріпка», хто першим 
прийшов до ріпки?) 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові 
відношення. 
Формування уміння планувати 
власні дії. 
Розвиток мовлення за допомогою 
збагачення та накопичення слів, що 
означають кількісні ознаки і 
відношення. 

24.  Збереження кількості. Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток просторового 
орієнтування. 
Розвиток мовлення. 

25.  Знайомство з цифрами 4, 5. Розвиток зорового, дотиково-
рухового сприймання. 
Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток просторового 
орієнтування. 
Розвиток мовлення. 

26.  Структура задачі (умова, 
запитання), складання і практичне 
розв’язання задачі на наочності. 

Формування уміння орієнтуватися в 
умові арифметичної задачі. 
Формування уміння встановлювати 
причинно-наслідкові відношення 
між даними задачі. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

27.  Лічба елементів множин, 
сприйнятих на слух, дотик. 

Розвиток зорового, слухового, 
тактильно-рухового сприймання. 
Розвиток просторової орієнтації. 
Розвиток мовлення. 
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28.  Співвідношення за кількістю 
предметів і звуків, предметів і 
рухів, звуків і рухів в межах 7.  

Розвиток зорового, слухового, 
рухового сприймання. 
Розвиток просторової орієнтації. 
Розвиток мовлення. 

29.  Порівняння неперервних множин, 
в їх перетворенні. 

Розвиток уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати. 
Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Розвиток фіксуючої та 
супроводжуючої функції мовлення. 

30.  Вимірювання, відмірювання, 
порівняння і перетворення 
неперервних множин. 

Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток уміння орієнтуватися у 
просторі. 
Розвиток плануючої функції 
мовлення. 

31.  Вимірювання, використовуючи 
складену мірку. 

Розвиток пізнавальних здібностей. 
Розвиток практичних способів 
орієнтування. 
Формування плануючої функції 
мовлення. 

Показники розвитку на кінець четвертого року навчання 
Дитина: 
здійснює кількісний рахунок в прямому і зворотному порядку, 

порядковий рахунок в межах 7; 
перелічує предмети та зображення предметів на малюнках, 

розташованих у ряд та хаотично; предмети та зображення предметів різної 
величини, кольору, форми; 

перетворює множини, попередньо промовляючи дію; 
визначає місце числа у числовому ряді та відношення між суміжними 

числами, розв’язує задачі на наочності у межах 5;  
вимірює, відміряє неперервні множини, використовуючи умовну 

мірку, вміє користуватися складеною міркою;  
дитина повинна засвоїти уявлення про збереження кількості, знати 

цифри в межах 5, співвідносити їх з кількістю предметів. 
 
 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

№ Зміст  Спрямованість 
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 навчання та виховання корекційно-розвивальної роботи 
 Малювання 
1. 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Систематичне закріплення знань, 
умінь, навичок, сформованих у 
попередні роки навчання. 
Розповідання про зміст свого та 
чужого малюнка. Називання 
основних ознак предметів – 
форма, розмір, просторове 
розташування (використовуючи 
слова більший, менший, вище, 
нижче та ін..). 
Малювання предмету з пам’яті 
(без наочного підкріплення). 
Малювання кількох предметів на 
аркуші паперу, правильне їх 
розташування.  
Малювання фарбою різних пір 
року (використовуючи різні 
відтінки основних кольорів). 
Знайомити з книжковою 
ілюстрацією; виконувати 
ілюстрації до казок за даним 
педагогом сюжетом. 
Розфарбовування контурних 
зображень, перенесення 
візерунку з одного на інший.  
Симетричні малюнки.  
Планування роботи перед 
початком виконання, відповідь 
на питання «З чого починати 
роботу?».  
Оцінювання своєї та чужої праці.  
Розглядання картинок з 
зображенням пір року, зразків 
виробів народних умільців, 
творів мистецтва художників 
України.  
 
 
 
 
  

 Удосконалювати: 
сприймання кольору, форми, розміру 
предметів та їх частин; 
навички порівнювати предмети за 
кольором, формою, розміром; 
вміння називати основні кольори та 
відтінки, форми, розмір 
використовувати у мові і розуміти 
поняття  (зверху – знизу, справа – 
зліва, далеко - близько). 
Викликати бажання у дітей 
зображувати нове (раніше відсутнє, 
у графічному досвіті дитини). 
Формувати вміння плануванню 
майбутньої діяльності, 
проговорюючи алгоритм виконання.  
Формувати розуміння, що кольором, 
лінією та формою можна не тільки 
зобразити предмет 
(круглий,овальний, прямокутний), а й 
передати його настрій (сонечко 
радісне чи сумне, зайчик веселий чи 
зляканий, одяг святковий чи 
буденний). 
Формувати вміння милуватись 
предметами народного 
декоративного мистецтва, 
картинками. 
Викликати бажання закінчувати 
малюнок. 
Формувати вміння порівнювати свою 
роботу зі зразком педагога, з 
роботами інших дітей, давати оцінку 
своїй роботі.  
 Навчати поєднувати результат 
зображення з життєвими діями і 
конкретними подіями.  
Розвивати відчуття гармонії кольорів, 
виразності ліній та форм.  
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Розвивати позитивне емоційне 
ставлення до процесу малювання, 
формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  

 Ліплення 
8.  
 
9. 
 
 
 
10. 
 
11. 
 
 
12. 
 
 

Конструктивне і скульптурне 
ліплення.  
Демонстрація прикладів 
ліплення (вироби народних 
промислів - кераміка), аналіз 
зразку посуду. 
Ліплення посуду за власним 
бажанням.  
Ліплення простих сюжетних 
композицій до казок або 
сюжетних ігор.  
Правильна оцінка своїх та чужих 
робіт. 
 

Формувати навички самостійного 
ліплення за темою або власним 
вибором. 
Удосконалювати вміння порівнювати 
виріб зі зразком-еталоном.  
Виділяти форму, розмір, просторове 
співвідношення предметів, 
створювати композиції до казок або 
сюжетних ігор.  
Формувати вміння зосереджуватись 
на якості ліплення предмету, вміння 
давати правильну оцінку власному 
виробу. 
Формувати здатність захоплюватись 
результатом роботи, поєднуючи з 
музикою і поетичним словом.  
Формувати вміння дотримуватись 
правил безпеки під час ліплення, 
виховувати дбайливе ставлення до 
приладдя для ліплення. 

 Аплікація 
13. 
 
 
14. 
 
15. 
 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 

Розвиток просторового уявлення. 
 
Складання цілого з частин. 
 
Правильне розташування 
аплікації на аркуші паперу, 
заповнюючи весь простір. 
 
Складання симетричних 
візерунків з готових елементів.  
 
Сюжетно-тематична аплікація (з 
більшим числом елементів).  
 

Розширення просторових уявлень про 
розташування предмету в просторі, на 
аркуші паперу. 
Формувати цілісність сприйняття 
предмету: складання предмету з його 
частин на площині.  
Формувати самостійність при 
користуванні приладдям для 
аплікації. 
Формувати вміння симетрично 
розташовувати візерунок на готовій 
формі. 
Формувати вміння виконувати 
сюжетно-тематичну аплікацію. 
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18. 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
23. 

Робота з ножицями (вирізування 
простих форм за готовим 
контуром). 
 
Використання різних видів 
способів (згинання, розривання, 
обривання, скручування деталей 
різних форм з різних видів 
паперу) у своїй роботі. 
 
Використання нетрадиційних 
матеріалів для аплікації 
(природний матеріал та 
неприродний).  
 
Викладання стилізованих фігур 
людей, тварин (з геометричних 
форм).  
 
Відповідати на питання педагога 
в процесі аплікації, коментувати 
власні дії, називати частини.  
 
Виконувати прості витинанки 
(складати аркуш у двоє). 
 

 Формувати навички роботи з 
ножицями, дотримуючись правил 
безпеки. 
Формувати вміння вирізати прості 
форми за готовим контуром.  
Формувати вміння згинати, 
розривати, обривати, скручувати 
деталі різних форм з різних видів 
паперу, використовуючи утворені 
елементи в аплікації. 
Формування вміння  використовувати 
колір, як засіб передання настрою. 
 Формувати вміння копіювати дії 
педагога і виконувати його команду. 
Спонукати самостійно вибирати як 
предмет, так і прикрасу до нього.  
Формувати позитивне ставлення до 
процесу аплікації. 
Формувати поняття про можливість 
використання в процесі аплікації 
різних матеріалів.  
Продовжувати формувати інтерес до 
аплікаційної роботи, доводити роботу 
до кінця.  
Формувати вміння називати роботу в 
цілому та її окремі елементи.   

Показники розвитку на кінець четвертого року навчання 
Дитина: 
із задоволенням «Занурюється» в світ мистецтва; 
емоційно відгукується на прояви прекрасного в житті, природі та 

мистецтві; 
на доступному рівні аналізує твори різних видів мистецтва, 

розуміючи їх особливості, як спільні, так і ті, що їх відрізняють; 
створює власні художні образи в різних видах образотворчої 

діяльності, передає своє ставлення до них; 
орієнтується на колір, лінію, форму, композицію як на засоби 

вираження емоційного стану та настрою; 
із захопленням бере участь у колективних творчих роботах; дає 

позитивну оцінку своїй роботі і роботі тих, хто працював поруч. 
 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  
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№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ І. Основні рухи 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 

Ходьба 
Ходьба на носках, на п'ятках, на 
зовнішній стороні ступні, руки на 
пояс.  
Ходьба широким кроком.  
Ходьба в напівприсіді.  
Ходьба зі зміною положень рук: на 
пояс, у сторони, за голову.  
Ходьба перекатом з п'ятки на 
носок. 
Ходьба ,,змійкою”, навколо 
розставлених предметів.  
Ходьба почергово з іншими 
рухами (бігом, стрибками та ін.). 

Біг 
Біг на носках.  
Біг у швидкому темпі.  
Біг на швидкість.  
Біг у чергуванні з ходьбою.  
Повільний біг.  
Біг з високим підніманням коліна.  

 
 

Стрибки 
Підскоки на місці з оплесками над 
головою, перед собою, за спиною.  
Стрибки на двох ногах з 
просуванням вперед по доріжці. 
Стрибки на одній нозі з 
просуванням уперед. 
Перестрибування на одній нозі 
через намальовану лінію.  
Стрибки на двох ногах праворуч, 
ліворуч. 
 
 

Метання, ловіння, кидання 
Прокочування м'яча двома руками 
із влученням у предмети (кеглі, 
куби та ін.). 

Стимулювання розвитку рухової 
активності.  
Збагачення уявлень про різні види 
основних рухів. 
Закріплення уявлення щодо власного 
тіла, його основних частин та їх 
рухів. 
Збагачення рухового досвіду з 
ходьби. 
Формування ритмічності рухів 
(рівномірна повторюваність та 
чергування). 
 
 
 
Розвиток спритності та швидкості 
рухів під час бігу. 
Розвиток кінеститичного 
сприймання. 
Розвиток інтересу до фізичних рухів 
та потреби в руховій активності. 
Формування самостійності під час 
рухової діяльності. 
 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ з підскоками та 
стрибками. 
Розвиток розуміння прохань-команд, 
що відображають основні рухи та дії, 
напрямки руху (вперед, назад, 
праворуч, ліворуч, вгору, донизу та 
ін.). 
Розвиток просторового орієнтування. 
Формування уміння виконувати рухи 
за зразком, за наслідуванням, за 
сигналом, словесною інструкцією. 
Формування навичок кидання, 
метання та ловлі. 
Формування асоціативного мислення 
на основі ознайомлення з новими 
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5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підкидання м'яча вгору двома 
руками знизу та його ловіння.  
Підкидання м'яча вгору двома 
руками знизу в парах.  
Відбивання м'яча об підлогу 
однією рукою, стоячи на місці. 
Кидання м'яча двома руками 
знизу в стінку та його ловіння. 
Метання м'яча на дальність. 

Повзання та лазіння 
Повзання у колінно-ліктьовій 
позиції в прямому напрямку, 
штовхаючи перед собою набивний 
м'яч. 
Повзання у колінно-ліктьовій 
позиції змійкою поміж предметів. 
Повзання по лаві, спираючись на 
передпліччя та коліна.  
Лазіння по гімнастичній стінці. 
Лазіння по мотузковій драбині. 
 

поняттями та руховими діями. 
Розвиток наочно-образного 
мислення та зв’язного мовлення на 
основі формування знань про 
фізкультурні знаряддя та дії з ними. 
Формування вміння спокійно 
поводитись під час фізичних вправ та 
рухів. 
 
Формування операційно-технічних 
навичок повзання та лазіння. 
Формування усвідомленості 
сприймання та засвоєння наочно-
вербальної інформації. 
Виховання організованості, 
дисциплінованості. 
Виховання інтересу до 
запропонованих фізичних вправ та 
ігор. 
Виховання позитивного емоційного 
ставлення до виконання фізичних 
рухів. 
Корекція емоційно-вольової сфери. 
Формування умінь рухатись поруч з 
іншими. 
Виховання стриманості та 
поміркованості. 

 Розділ ІІ. Загальнорозвивальні та коригуючі вправи 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вправи для рук та плечового 
поясу 

Одночасний рух руками в сторони. 
Вперед, вгору, назад.  
Вільне струшування руками 
(кистями). 
Піднімання рук вгору, розгинати 
кулачків. Те саме, з одночасним 
підніманням навшпиньки.  
Повороти праворуч-ліворуч, 
права-ліва рука в сторону долонею 
догори.  
Кругові рухи руками вперед, назад. 

 
 

Збагачення кінеститичного досвіду, 
вдосконалення кінеститичного 
сприймання. 
Розвиток рухової памяті. 
Розвиток зорово-просторової 
орієнтації. 
Формування діалогічного та 
зв’язного мовлення. 
Розвиток спостереження на основі 
формування вмінь розпізнавати різні 
види рухів. 
Стимулювання та підтримання 
рухової активності. 
Формування зорового контролю за 
рухами (перед дзеркалом). 
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7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вправи для тулуба 
Рухи руками дугами через сторони 
вгору, оплески над головою, 
нахили вперед. 
Пружинисті нахили вперед, 
торкаючись пальцями рук підлоги. 
Піднімання, лежачи на спині, ніг 
вгору, опускання праворуч-
ліворуч від себе. 

 
 
 
 
 
 
 

Вправи для ніг 
Присідання, не відриваючи ступні 
від підлоги, почергове виконання 
махів руками вперед, назад.  
Почергове випрямлення колін, 
лежачи на спині. 
Рухи з гімнастичною палицею  
Випади правою/лівою ногою 
вперед,  
 
 
 
 
 

Вправи для корекції 
позотонічних реакцій 

Повороти голови праворуч/ 
ліворуч. 
Нахили голови праворуч/ліворуч. 
Рухи рук з положення лежачи на 
спині. 
Повороти голови праворуч/ 
ліворуч з перенесенням погляду на 
пальці. 

Розвиток зорово-рухової 
короткочасної та довготривалої 
пам’яті. 
 
Формування кінеститичних 
відчуттів. 
Розвиток виразності рухів в процесі 
фізичних вправ  
Розвиток зорово-чуттєвого 
сприймання на основі аналізу рухів 
за малюнками. 
Розвиток простих пантомімічних 
рухів. 
Розвиток просторових уявлень та 
просторової орієнтації. 
Виховання уваги один до одного та 
надання взаємодопомоги. 
Розвиток комунікативних вмінь під 
час взаємодії з однолітками в процесі 
сумісних ігор та вправ. 
 
Розвиток полісенсорного 
сприймання. 
Розвиток мовленнєвої активності на 
основі закріплення назв рухів, дій, 
просторових відношень та 
характеристик об’єктів та ін. 
Розвиток координації рухів частин 
тіла (рук, ніг, рук та ніг, рук та голови 
та ін.). 
Формування довільних рухів голови, 
тулуба, рук, ніг, м’язів обличчя. 
Розвиток координації рухів рук та 
ніг. 
Збагачення кінеститичного досвіду, 
вдосконалення кінеститичного 
сприймання. 
Виховання самостійності, 
відповідальності за власну поведінку 
Розвиток оперативної пам’яті та 
процесів відтворення засвоєного 
матеріалу на основі 
запам’ятовування послідовності 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 

 
Вправи для розвитку 

координації рухів. 
Почергове просування ніг в обруч 
з положення лежачи на спині. 
Стоячи на колінах, повороти 
праворуч/ліворуч з діставанням 
правою/лівою рукою лівої/правої 
п'яти. 
Рухи з використанням м'яча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Вправи для корекції постави 
Прийняття правильного 
положення біля стіни, торкаючись 
стіни потилицею, лопатками, 
ікрами, п'ятками.  
Піднімання рук в сторони та 
вгору, стоячи біля стіни спиною до 
неї. 
Займання правильного положення 
тулуба з використанням 
гімнастичної палиці.  
Ходьба на місці, зберігаючи 
правильну поставу.  
Піднімання м'яча догори за 
голову, прогинаючи спину. 
Кидання м’яча швидкими рухами 
прямих рук та тулуба назад через 
голову, прогинаючи під час цього 
спину. 

Вправи для корекції функцій 
ступні 

Витягування пальців ніг у 

виконання рухів вправи. 
Збагачення кінеститичного досвіду. 
Розвиток почуття рівноваги. 
Збагачення словникового запасу 
шляхом озвучення власних дій. 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної рухової діяльності. 
Виховання самостійності. 
Розвиток зорово-моторної 
координації, простежування 
поглядом за рухами різних частин 
тулуба. 
Розвиток готовності прийняти 
вербальну допомогу під час 
виконання рухових дій. 
Розвиток активного мовлення та 
збагачення словникового запасу на 
матеріалі фізичних вправ. 
Виховання позитивних вольових 
(стриманність) та моральних 
(доброзичливість, емпатійність) рис 
особистості. 
Удосконалення навички рухової дії. 
Корекція вад постави. 
Стимулювання рухової активності. 
Корекція просторової орієнтації та 
просторових уявлень.  
Розвиток зорово-моторної 
координації. 
Розвиток слухової уваги. 
Формування потреби мовленнєвої 
активності в процесі рухової 
діяльності. 
Виховання норм поведінки та 
спілкування у колективі. 
 
 
 
 
 
 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
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13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

положенні сидячи на лаві. 
Перекладання м'яча ступнями ніг 
з одного місця на інше. 
Ходьба на носках.  
Захоплювання та перекладання 
пальцями ніг різних дрібних 
предметів. 
Присідання стоячи на палиці, яка 
лежить на підлозі. 

Дихальні вправи 
Погодження дихання з різними 
рухами рук: вдих — під час 
підняття рук вгору, відведення рук 
у сторони; видих — під час 
опускання рук донизу.  
Повороти тулубу праворуч/ 
ліворуч, виконуючи широкі рухи 
руками. 
Виконання оплесків в долоні 
перед собою, на рівні грудей, 
обличчя, над головою.  
 

образного та вербального матеріалу. 
Формування мисленнєвих операцій 
сприймання та порівняння. 
Розвиток активного мовлення 
шляхом коментування власних рухів. 
Формування вміння наслідувати різні 
рухи під час фізичних вправ. 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної рухової діяльності. 
Розвиток стійкості уваги, можливості 
її розподілу та переключення. 
Розвиток емоційного ставлення до 
почутого, побаченого. 
Розвиток вміння аналізувати та 
узагальнювати інформацію щодо 
правил виконання дихальних вправ. 
Розвиток вміння співвідносити слово 
з дією. 
Формування потреби контролювати і 
оцінювати власні дії. 
Виховання інтересу до участі в 
колективному виконанні фізичних 
рухів та дихальних вправ. 

 Розділ ІІІ. Прикладні вправи 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 

Вправи для дрібної моторики 
пальців та сумісних дій рук. 

Розкручування великим та 
вказівним пальцями дзиґи на 
столі. 
Стискання пальцями рук 
невеликого гумового м'яча.  
Прокручування пальцями рук 
невеликого гумового м'ячика. 
Напруження пальців рук, трохи 
згинаючи їх. 
Почергове захоплювання рейки 
гімнастичної стінки руками, 
захватом зверху, захватом знизу.  

Вправи для розвитку 
цілеспрямованості рухів 

Влучення м'ячем у ціль, яка 
котиться.  

Розвиток дрібної моторики та 
координації рухів.  
Розвиток сенсомоторних навичок.  
Корекція емоційно-вольової сфери. 
Розвиток зв’язного та діалогічного 
мовлення. 
Виховання вольових (довільність 
поведінки) та моральних 
(доброзичливість, чемність тощо) 
рис характеру. 
Формування навичок самоконтролю. 
 
 
 
Розвиток розумових операцій 
аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняння. 
Формування навичок самоконтролю. 
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16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 

Підкидання м'яча однією рукою, а 
ловіння двома, попередньо 
плеснувши в долоні. 
Метання в горизонтальну ціль.  
Метання у вертикальну ціль. 
Танцювально-ритмічні вправи 

Виконання вправи одночасно з 
початком музики. 
Зміна характеру рухів відповідно 
до характеру музики. 
Ритмічне перестрибування з ноги 
на ногу. Рух кроком польки.  
Ритмічне плескання в долоні. 
Виконання плавних рухів руками. 
 
 
 
 
 
 
Шикування та 
перешиковування 
Самостійне шикування в колону 
невеликими групами і всією 
групою в коло, пари, шеренгу; 
перешиковування у ланки. 
Повороти праворуч, ліворуч, 
навкруги.  
Рівняння за орієнтиром. 

Стимулювання мовленнєвої 
активності в процесі виконання 
рухових вправ (використання 
вербальних та невербальних засобів). 
 
Формування уміння ходити, повзати, 
бігати у заданому темпі, 
уповільнювати та прискорювати рух 
за словесною командою та під 
музику. 
Закріплення уміння виконувати 
серію рухів під музичний супровід. 
Формування комунікативних вмінь в 
процесі виконання танцювально-
ритмічних вправ (використання 
вербальних та невербальних засобів). 
Розвиток пластичності рухів, почуття 
ритму. 
Розвиток координації рухів, 
сенсомоторних навичок. 
Формування навичок самоконтролю. 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
Розвиток просторових уявлень. 
Виховання інтересу до участі в 
колективному виконанні фізичних 
рухів. 

18 Розділ ІV. Рухливі та спортивні ігри-розваги 
 Ігри з бігом 

„Гуси-лебеді”, „Яструб та качки”, 
„Карасі та щука”, „Хто зайвий?”. 
 

Ігри зі стрибками 
„Добіжи та стрибни”, ,,Хто 
скоріше по доріжці”, ,,Горобці та 
кіт”. 
 

Ігри з метанням 
,,Збий фігурки”, ,,М'яч крізь 
обруч”, ,,М'яч середньому”, 
,,Попади в ціль”, ,,Ловички з 

Збагачення словникового запасу, 
виразності мовлення. 
 
Виховання доброзичливого 
ставлення до дорослих, один до 
одного. 
 
Формування навички діалогічного 
мовлення. 
 
Формування вміння прислухатися, 
слухати, гратися великими та малими 
групами. 
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м'ячем”, ,,Зліпи та кинь сніжну 
кульку”. 
 

Ігри з повзанням та лазінням 
,,Хто скоріше через обруч до 
прапорця”, ,,Пожежні на 
навчанні”, ,,З м'ячем під дугою”. 
 

Пішохідні переходи 
Ходьба в природному темпі в два 
переходи (по 15—20хв. кожний), з 
активним відпочинком між ними, 
виконанням основних рухів та 
проведенням рухливих ігор. 

 
Розвиток емоційно-вольової сфери 
шляхом вдосконалення виразності 
рухів (наслідування рухів тварин, 
демонстрування різних емоцій та ін.). 
 
Розвиток зв’язного мовлення шляхом 
закріплення вміння супроводжувати 
ритмічні рухи приговорюванням 
коротких віршиків, потішок. 
 
Виховання позитивних вольових 
(стриманність) та моральних 
(доброзичливість, емпатійність) рис 
особистості. 
 
Виховання доброзичливого 
ставлення до однолітків під час 
колективної рухової діяльності. 

 Розділ V. Основи здоров’я 
19 Елементарні правила особистої 

гігієни. 
Способи догляду за руками, 
обличчям, зачіскою, одягом. 
Використання гребінця. 
Використання зубної щітки. 
 
  
Правила поводження за столом під 
час прийому їжі (поза, охайність, 
щільне пережовування їжі,  
ввічливість, подяка персоналу). 
Способи використання ложки, 
виделки, серветки. 
 

Розвиток мислення, уваги, моторики. 
Збагачення словникового запасу. 
Виховання охайності, самостійності, 
відповідальності за власне здоров’я. 
Розвиток навичок самоконтролю під 
час виконання правил особистої 
гігієни. 
Формування навичок поводження за 
столом під час прийому їжі. 
Формування комунікативних вмінь 
під час догляду за власним тілом та 
під час прийому їжі. 
Виховання ввічливості, 
доброзичливості, охайності, поваги 
до інших. 
Виховання самостійності, соціальної 
активності та творчої діяльності. 

 
Показники розвитку на кінець четвертого року навчання 

Дитина: 
володіє навичками особистої гігієни та самообслуговування, слідкує 

за чистотою та охайністю зовнішнього вигляду; приділяє цьому увагу; 
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за нагадуванням дорослих та самостійно зберігає правильну поставу 
в процесі різних видів діяльності; має знання про необхідність збереження 
власного здоров’я;  

знає слова-назви предметів, дій, слова-визначення та 
словосполучення на фізкультурну тематику; володіє фізкультурною та 
просторовою термінологією;  

виконує загально розвивальні вправи відповідно до зразка, пояснення 
та за вказівкою; 

володіє навичками шикування, рівняння, поворотів, 
перешиковування за орієнтирами та за командою; 

ходить та бігає легко, ритмічно; стрибає у довжину з місця, займаючи 
правильне вихідне положення; володіє способами метання, виконує 
різноманітні дії з м’ячем; володіє різними видами та способами лазіння, 
узгоджує рухи рук і ніг, правильно охоплює пальцями щаблі драбини, лаву; 

в рухливих іграх виконує складні рухи з використанням предметів; 
залюбки бере участь у естафетах, переживає за команду, прагне до 
перемоги; 

виявляє вправність у виконанні рухів для отримання позитивної 
оцінки дорослого та однолітків.  

 
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 
з\п 

Зміст  
навчання та виховання 

Спрямованість корекційно-
розвивальної роботи 

 Розділ І. Творчі ігри 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-рольові ігри 
Основи рольової гри. 
Розташування атрибутів гри у 
просторі кімнати, в ігровому 
куточку, на поверхні столу і т.д. 
Прийняття та позначення ігрової 
ролі. Сюжетна поведінка у 
відповідності до ролі (протягом 
всієї гри); реалізація специфічних 
ігрових дій, що спрямовані на 
партнера-іграшку (я - водій, везу 
машину). 
Демонстрація матеріалів, що 
можуть бути використані як 
предмети-замінники. 
Рольова взаємодія у парі, 
елементарний рольовий діалог із 

Формування усвідомленості 
сприймання на основі узагальнення 
інформації про основні правила 
спільної гри. 
Формування просторових уявлень. 
Формування здатності передавати 
через гру взаємини між 
персонажами, відображати в іграх 
добре знайомі ситуації навколишньої 
дійсності. 
Формування вміння діяти за 
представленим планом, 
використовувати відповідні 
предмети-замінники. 
Розвиток уміння виконувати ігрові 
дії разом з педагогом, за 
наслідуванням, за зразком, за 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

партнером-однолітком.  
Виконання ролі у спільній з 
однолітками грі, в сюжетах з 
двома діючими особами (шофер – 
пасажир, мама – донька, лікар – 
хворий). 
Залучення до колективного 
конструювання, пропонуємо дітям 
конструювати з будівельного 
матеріалу (цегли, кубиків, 
пластин) для розвитку сюжету гри. 
Елементарне планування гри 
(мета, домовленість між 
партнерами, спільне виконання 
задуму). 
Використання природного 
матеріалу. 

Театралізовані ігри 
Режисерські ігри (настільний 
об’ємний та плаский театр, 
стендовий театр або на магнітній 
дошці, пальчиковий театр, театр 
ляльок-бібабо, театр на 
рукавичках). 
Ігри-драматизації (на основі 
пісеньок та потішок з повним або 
частковим використанням 
костюмованої атрибутики). 
Ігри-імпровізації (на основі 
віршиків, казок з послідовнм 
введенням ігрових персонажей під 
час театралізованої гри). 
Сюжети для театралізованих ігор, 
розподіл ролей на основі сценарія. 
Імітація рухів, голосу, 
«перетворення» в процесі ігор. 
Ознайомлення з художньо-
образними засобами (інтонація, 
жести, міміка, поза). 
Ігри з ляльками-бібабо. 
Пальчиковий театр. 
Підбір іграшок для ігор-
драматизацій, відповідно до 

словесною інструкцією.  
Формування зв’язного діалогічного 
мовлення шляхом відтворення 
рольових діалогів. 
Розвиток аналізуючого 
спостереження. 
Розвиток емоційного ставлення до 
виконуваної діяльності. 
Виховання інтересу та позитивного 
відношення до знайомих ігор та 
іграшок. 
Виховання почуття взаємоповаги, 
взаємодопомоги, взаємопідтримки. 
 
 
 
 
 
 
Розвиток асоціативного мислення на 
основі ознайомлення з новими 
поняттями. 
 
Розвиток дрібної моторики. 
 
Розвиток пантомімічно-рухових 
навичок шляхом утримання пози, що 
характерна для персонажа гри. 
 
Розвиток навичок 
диференційованого сприймання 
образного та вербального матеріалу. 
 
Розвиток координації рухів. 
 
Стимулювання мовленнєвого 
висловлювання в процесі виконання 
ігрових дій. 
 
Розвиток аналізуючого 
спостереження. 
 
Формування навичок самоконтролю. 
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тексту потішки, пісеньки, 
віршика, казки (м’яч, кубик, крила 
для метелика, крила для жука, 
шапочку для курочки, курчати  та 
ін.). 
Інсценування знайомих казкових 
та літературних сюжетів. 

Ігри-експериментування 
 

Пісок та сніг 
Експериментування за допомогою 
різних формочок з мокрим та 
розсипчастим снігом, вологим та 
сухим піском („Ліпимо колобки”, 
„Робимо різні фігурки”, „Робимо 
доріжки та візерунки з піску”, 
„Кольоровий сніг”, „Різні ніжки 
біжать по доріжці”). 
 
 

Вода та мильна піна 
Властивості води.  
Способи утворення мильної піни. 
Властивості мильної піни. Мильні 
бульбашки („Веселі 
мандрівники”, „Веселі кораблики. 
„Нірки”. „Ось яка піна!” „Спритні 
пальчики”. „Бульбашки”). 
 
 

Папір 
Властивості паперу.  
Властивості фольги. 
Дії з папером та паперовими 
фігурками („Сніжки”, „Сяючі 
грудочки”, „Паперовий вихор”)  

 
 

Світло та тіні 
Характерні особливості світла та 
тіні.  
Джерела світла.  
Експериментування з тінями: з 

 
Виховання уважного, 
доброзичливого ставлення до 
однолітків. 
 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної діяльності 
 
 
 
 
Розвиток сенсорно-перцептивної 
діяльності. 
Розвиток концентрації уваги. 
Формування вміння зосереджуватися 
на змісті та виконанні ігрового 
практичного завдання. 
Розвиток стійкості та довільності 
уваги. 
Розвиток орудійних дій шляхом  
використання знарядь та предметів 
для досягнення мети. 
Розвиток операційно-технічних 
умінь та пізнавальної функції руки:  
координацію рухів обох рук із 
зоровим прослідковуванням 
(захоплювання, утримування, 
наближення, повертання, вкладання 
та ін.)  
Формування кількісних уявлень: 
багато, мало, пусто, один - багато. 
Розвиток уяви в процесі 
використання різноманітного 
експериментального матеріалу. 
Розвиток дрібної моторики. 
Розвиток просторових уявлень в 
процесі ігор-експериментувань. 
Розвиток мовленнєвої діяльності. 
Виховання бажання діяти разом з 
дорослим та однолітками. 
Розвиток пізнавальної спрямованості 
діяльності. 
Формування потреби «відчуття 
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відображенням рук, рухів різних 
іграшок, предметів. 
Пошук в темряві захованого 
предмету за допомогою ліхтарика. 

 
 

Дзеркало 
Властивості дзеркала. 
Дзеркало та люстерко („Спіймай 
сонечко”, „Сонячні зайчики”, „Що 
відбивається у дзеркалі”). 

 
 

Звуки 
Природні звуки (шум дощу, 
журчання струмка, шелестіння 
листя, скрипінян снігу, пісні вітру, 
голоси птахів та звірів). 
Побутові звуки (звуки 
електоприладів). 
Ігри зі звуками („Брязкальця”, 
„Дзвінкі пляшечки”, „Що 
шарудить, що гримить”). 

нового». 
Формування перцептивних дій 
ідентифікації та групування (за 
зразком). 
Розвиток наочно-образного та 
наочно-дійового мислення. 
Стимулювання соціальної активності 
та творчої діяльності. 
Збагачення чуттєвого досвіду. 
Розвиток концентрації уваги, 
наполегливості. 
Розвиток аналізуючого 
спостереження. 
Розвиток стійкості та довільності 
уваги. 
Розвиток пізнавальної спрямованості 
діяльності. 
Стимулювання мовленнєвого 
висловлювання в процесі виконання 
ігрових дій. 
Виховання уважного, 
доброзичливого ставлення до 
однолітків. 
Виховання позитивного ставлення до 
виконуваної діяльності 
Сприяння виникненню і зміцненню 
доброзичливих відносин між дітьми 
під час ігор. 
Розвиток дифенційованого 
сприймання на основі формування 
вмінь розрізняти природні та 
побутові звуки, відтворювати їх. 
Розвиток слухового сприймання та 
зосередження. 
Формування вміння ділитися і 
обмінюватися іграшками.  
Стимулювання соціальної активності 
та творчої діяльності. 

 Розділ ІІ. Дидактичні ігри 
4 

 
 
 

Властивості дидактичних 
предметів. 
 
Групування предметів за певною 

Формування усвідомленості 
сприймання інформації про різні 
властивості предметів. 
Формування вміння встановлювати 
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ознакою (форма, колір, величина, 
призначення).  
 
Відтворення цілісного образу 
предмета при складанні збірно-
розбірних іграшок. 
 
Розміщення предметів у просторі 
(попереду, позаду, зверху, знизу, 
праворуч, ліворуч, посередині, 
збоку). 
 
Розпізнавання предметів за 
окремими характерними 
деталями. 
 
Ігри та вправи, які сприяють 
формуванню трудової діяльності 
(з використанням допоміжних 
інструментів). 
 
Настільно-друковані, словесні ігри. 
 

причинно-наслідкові зв'язки між 
типовими ознаками предметів, їх 
призначенням та використанням. 
Розвиток розумових операцій 
(аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняння) на основі уточнення 
понять. 
Розвиток сенсорних вмінь, способів 
зорового, слухового й тактильного 
обстеження предметів. 
Стимулювання активності у 
спілкуванні. 
Виховання вольових та моральних 
(доброзичливість, співчуття, 
відповідальність) рис характеру. 
Розвиток концентрації уваги, 
наполегливості. 
Розвиток аналізуючого 
спостереження. 
Формування потреби діяти 
розважливо та чітко. 
Розвиток регулюючої функції 
мовлення шляхом повторення 
словесних вказівок. 
Розвиток просторової орієнтації та 
просторових уявлень. 
Стимулювання соціальної активності 
та творчої діяльності. 

 Розділ ІІІ. Рухливі ігри 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рух за визначеним сигналом. 
Рухливі ігри з елементами сюжету.  
 
Рольова поведінка з характерними 
для персонажу рухами.  
 
Орієнтування в просторі. 
 
Рольова поведінка відповідно до 
прийнятих правил рухливої гри. 
 
Мовленнєвий супровід рухливої 
гри. 
 

Розвиток усвідомленості та точності 
сенсорного сприйняття інформації. 
Розвиток кмітливості, спритності. 
Формування потреби в активній 
руховій діяльності. 
Виховання довільної поведінки та 
самоконтролю, вміння підкоряти 
свою ігрову поведінку правилами 
гри. 
Розвиток вміння орієнтуватися в 
просторі, самостійно обирати 
потрібний напрямок під час руху. 
Формування вміння діяти спільно, 
координувати свої дії з діями 
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Колективна рухова діяльність. 
 
Координування власних дій з 
діями партнерів по грі. 

партнерів по грі. 
Закріплення вміння передавати через 
рухову діяльність характер 
персонажів гри. 
Розвиток аналітико-ситетичної 
діяльності мозку. 
Розвиток цілісного сприймання, 
комунікативних вмінь. 
Виховання взаємодопомоги, 
стриманості. 

 Розділ ІV. Українські народні ігри 
6 Народні звичаї. 

Слухання скоромовок, примовок, 
закличок, мирилок, лічилок.  
Використання загадок з метою 
удосконалення знань про природні 
явища та навколишнє середовище. 
Жартівливі мовленнєві ігри. 
Українські народні календарно-
обрядові ігри (веснянки, різдвяні 
віншування та ін.). 

Збагачення словникового запасу, 
виразності мовлення на основі 
чіткого промовляння скоромовок, 
лічилок і т.п. 
Розвиток пластичності рухів, почуття 
ритму. 
Формування навичок діалогічного 
мовлення. 
Формування вміння прислухатися, 
слухати, гратися великими та малими 
групами. 
Виховання доброзичливого 
ставлення до дорослих, один до 
одного. 

 Розділ V. Конструктивно-будівельні ігри 
7 Конструкції, створені з дитячих 

будівельних наборів, 
конструкторів (Lego), паличок, 
пласких елементів, елементів 
мозаїки. 
Створення предметних та 
сюжетних картинок на зразок 
puzzle; 
Послідовність конструктивних 
дій. 
Об’ємні та графічні зразки 
будівель. 
Елементарне планування власної 
конструктивної діяльності 
(послідовність, матеріали, 
обов’язки під час виконання); 
Конструювання збірно-розбірних 

Розвиток мислення, уваги, моторики. 
Розвиток сприймання просторових 
властивостей об’єктів. 
Розширення словникового запасу. 
Розвиток координації рухів обох рук, 
зорово-рухової координації. 
Розвиток вміння доводити роботу до 
кінця. 
Формування вміння планувати 
власну конструктивну діяльність. 
Розвиток уміння радіти успіху. 
Формування потреби приймати 
активну участь у конструктивній 
діяльності. 
Формування навичок колективної 
взаємодії. 
Виховання інтересу до 
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іграшок. 
Конструювання з паличок за 
зразком та словесною інструкцією 
(будинок, парканчик, ворота, 
фігуру людини та ін.).  
Обігрування будівель, 
використання їх під час сюжетно-
рольових та театралізованих ігор. 

конструктивної діяльності. 
Виховання поваги до будівель 
партнера. 
Виховання самостійності, соціальної 
активності та творчої діяльності. 
 

 
Показники розвитку на кінець четвертого року навчання 

Дитина: 
самостійно спілкується з однолітками; 
користується виразним жестом, словом; 
використовує слово для погодження задумів, вміє вислуховувати 

партнерів по грі; 
використовує в іграх різноманітні матеріали, використовує деталі 

конструкторів за їх призначенням; 
вміє передати відповідними рухами дії людей за допомогою інтонації 

– настрій; 
групує предмети за їх призначенням, кольором, величиною.  

 
СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ 

 
№ 
з/п 

Зміст навчання 
 та виховання 

Спрямованість 
корекційно-розвивальної роботи 

1 Розвиток зорового сприймання. 
Ознайомлення з відтінками 
хроматичних та ахроматичних 
кольорів. 
Диференціювання кольорів та їх 
відтінків, використання їх в 
ігровій та продуктивної діяльності. 
Введення в активний словник 
дітей назв кольорів спектру та 
ароматичних кольорів. 
Навчання дітей передавати 
кольором свій емоційний стан в 
малюнках і аплікаціях. 
Визначення колірної гами 
природних явищ і предметів, 
позначення певним кольором пір 
року (осінь жовта, зима біла, літо 
червоне, весна зелена). 

 
Формування уявлень про 
хроматичні, ахроматичні кольори та 
їх відтінки. 
Розвиток уваги на основі виділення 
кольору, як ознаки предмета. 
Удосконалення диференціації 
відчуттів кольору. 
 Розвиток мислення на основі 
здійснення групування вивчених 
кольорів за зразком та за словесною 
інструкцією. 
Мовленнєвий розвиток в процесі 
засвоєння  назв кольорів. 
 
Розвиток уваги на основі виділення 
загальної форми, як ознаки предмета.  
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Групування предметів за кольором 
відволікаючись від інших 
властивостей: величина, форма.  
Групування предметів за формою, 
орієнтуючись на зразок.  
Називання геометричних форм: 
коло, куля, квадрат, куб, 
трикутник, прямокутник.  
Співвідношення форми предметів 
з геометричною формою – зразок-
еталон (вибір з п'яти).  
Визначення форми в предметах 
навколишнього (коло - соняшник, 
колесо; овал - риба; півколо - 
капелюшок гриба, їжачок). 
Формування вмінь складати одну 
геометричну форму з інших форм 
(квадрат з двох трикутників або з 
двох прямокутників, чотирьох 
квадратиків,  коло з двох півкіл і т. 
інш.). 
Вчити дітей комбінувати кілька 
геометричних форм для створення 
цілісних схематичних зображень 
(будинок, потяг, дерево і т. п.) за 
зразком. 
 
Групування предметів за зразком 
величини (чотири розміри - 
великий, трохи менший, 
маленький, самий маленький).  
Добирання парних предметів 
заданої величини серед багатої 
кількості однорідних предметів 
(чоботи для тата, рукавички для 
донечки, шкарпетки для 
хлопчика). 
Формування у дітей уявлень про 
відносність величини (хлопчик 
низький по відношенню до  
тата, але високий по відношенню 
до молодшого брата).  

 
Розвиток мислення у процесі аналізу 
та  узагальнення предметів певної 
форми. 
Розвиток мовлення у процесі 
самостійного, усвідомленого 
називання форм. 
Формування умінь діяти з 
предметами з урахуванням їх форми 
у продуктивних видах діяльності та 
грі.   
 
 
Формування уявлень про відносність 
величини предметів. 
Розвиток умінь діяти з урахуванням 
величини предметів. 
Розвиток мислення у процесі 
порівняння, визначення та 
узагальнення предметів за 
параметрами величини.  
Розвиток мовлення шляхом 
засвоєння назв: довгий, короткий, 
тонкий тощо.  
 
 
 
 
Розвиток сприймання простору на 
основі засвоєння понять ліворуч, 
праворуч, угорі, внизу поруч. 
посередині. 
 
Мовленнєвий розвиток в процесі 
понять, які позначають просторові 
відносини. 
 
Удосконалення цілісності 
сприймання.  
Розвиток уваги в процесі визначення 
різниці у деталях однакових 
предметів. 
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Формування умінь 
використовувати уявлення про 
величину в різних видах діяльності 
(грі, аплікації, ліплення, 
малювання, конструюванні). 
Закріплювати у дітей уявлення про 
різноманітність величин 
оточуючих їх предметів, про те, 
що визначення «високий - 
низький», «довгий – короткий» не 
замінюють визначень «великий», 
«маленький», а доповнюють їх 
(великий і маленький будинки 
можуть бути низькими, але може 
бути великий високий будинок і 
маленький низький будинок). 
 
Розвиток сприймання простору 
аркушу паперу (ліворуч, 
праворуч), виділяючи верх, низ, 
ліву і праву сторони, середину 
листа: «Розташуй предмети на 
аркуші паперу». 
Орієнтування у просторі знайомих 
приміщень: «Постав фарби на 
стіл»,« Віднеси іграшку у 
спальню, рушник у вбиральню » і 
т. п.. 
Закріплення у дітей умінь 
передавати просторові відношення 
предметів та їх частин у 
конструкціях і зображеннях. 
 
Порівняння зображень, виділяючи 
в них схожі і різні елементи і 
деталі (два-три елементи). 
Відтворення цілісного зображення 
предмета, додаючи відсутні 
частини; домальовуючи частини 
малюнка, яких не вистачає.  
  
Формування у дітей узагальнених 
понять  про деякі властивості і 

 
 
Розвиток мислення у процесі аналізу 
та узагальнення властивостей 
предметів, встановлення 
послідовності подій.  
Розвиток мовлення на основі 
використання слів, що означають 
різні властивості та якості в процесі 
описування предметів. 
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якості предметів (жовтий  
 - сонце, курча, соняшник, 
кульбаба, лимон; круглий - м'яч, 
кулька, яблуко, колесо, каблучка і 
т. інш.). 
Вчити дітей групувати предмети за 
зразком і за мовною інструкцією, 
виділяючи істотні ознаки, 
відволікаючись від інших ознак. 
 
Формувати у дітей уміння 
створювати цілісний опис  
предмета на основі уявлень про 
його різні властивості і якості. 
 Співвідношення дій, зображених 
на картинці, з реальними діями. 
Вчити дітей порівнювати сюжетні 
картинки, що відображають 
початкову та кінцеву фазу одного і 
того ж явища чи події ( три 
малюнка). 

2 Розвиток тактильно-рухового 
сприймання 
Впізнавання предметів на дотик, 
визначаючи їх форму, величину, 
матеріал у процесі тактильно-
рухового обстеження. 
Формування у дітей вміння 
використовувати результати 
тактильно-рухового обстеження у 
продуктивних видах діяльності 
(аплікації, малюванні, ліпленні). 
Виділення відмінностей у 
предметах, близьких за формою, в 
процесі їх сприймання на дотик 
(рибка, кулька, яєчко). 
Малювання предметів, 
розпізнаних в результаті 
тактильного обстеження. 
Описання предметів сприйнятих 
на дотик: «Назви, що це». 

 
 
Уточнення уявлень про форму та 
величину предметів. 
 
Удосконалення тактильних відчуттів 
та дрібної моторики рук у процесі 
обстеження предметів. 
 
Розвиток осмисленості сприймання в 
процесі визначення та узагальнення 
декількох ознак. 
 
Розширення уявлень про різні 
фактури поверхонь предметів. 
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Формувати у дітей уміння 
вибирати предмети на дотик по 
словесному опису. 
Групування за ознаками, що 
визначаються на дотик з 
урахуванням уявлень про 
властивості і якості предметів 
(тепле - холодне, шорстке - гладке, 
м'яке - тверде). 

3 Розвиток слухового сприймання 
Диференціювання побутових 
шумів (шурхіт паперу, шум мітли 
по асфальту; звук падаючої 
монети, пластмасової іграшки та 
гумового м'яча).і шумів явищ 
природи з опорою тільки на 
слуховий  
аналізатор при прослуховуванні 
аудіозаписів (шум вітру, шум 
морського прибою, шум грози, 
шум хуртовини; спів різних птахів, 
голоси тварин, стрекіт коника). 
Визначення місця розташування та 
інтенсивність звуку (близько, 
далеко, поряд; вгорі, внизу; 
ліворуч, праворуч, зліва, тихо, 
вгорі, близько). 
Вчити дітей диференціювати 
слова, близькі за складовою 
структурою.  
Використання звукових сигналів у 
грі «Де дзвенить?», «Стій, коли 
почуєш свисток», «Заграла 
сопілочка - поверни наліво, 
почуєш бубон - поверни направо » 
і т. п.. 
Виділення заданого слово із 
запропонованої фрази та 
відзначення цього дією 
(оплесками, підняттям руки, 
прапорця). 

 
Розвиток слухової уваги, 
диференціація слухових уявлень. 
 
Удосконалення диференціації 
властивостей звуку. 
 
Розвиток пам’яті на основі засвоєння 
отриманої інформації про шуми та 
звуки навколишнього. 
 
Розвиток фонематичного слуху у 
процесі розрізнення слів подібних за 
звучанням. 

4 Розвиток смакового та нюхового 
сприймання 
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Формування у дітей уявлень про 
цілісний образ предмета, 
спираючись на його  
 смакові характеристики: «Вгадай, 
що з'їв», «Вгадай, що в чашці». 
Групувати предмети за певною 
смаковою ознакою: солодке - 
кисле, гірка (їжа) - солона (їжа). 
Вчити дітей передавати образ 
предмета, сприйнятого на смак, в 
різних видах  
продуктивної діяльності: 
«Намалюй, зліпи, що з'їв». Вчити 
дітей відгадувати загадки за 
основними ознаками предмета, в 
тому числі і спираючись на його 
смакові характеристики 
«Соковите і солодке, кругле та 
росте на дереві».  
Формування умінь визначати 
смакові характеристики предмета 
у власних  
висловлюваннях (яблуко смачне, 
солодке, соковите; лимон кислий, 
соковитий). 
Ознайомлення дітей з запахами 
характерними для продуктів 
харчування: ваніль, кориця, 
гвоздика, мандарин, яблуко,… . 
Ознайомлення із запахами лісу: 
соснова шишка, трава, мох. 
Диференціація запахів по групам « 
Чим пахне на кухні, як пахне у 
лісі» (зразки дитина нюхає). 
Ознайомлення дітей з запахами 
природи: квіти  (конвалія, мімоза), 
соснова шишка, трава, мох, 
синтетичними запахами: гума, 
машинне масло. 
Диференціація запахів з опорою на 
малюнки «Покажи, яка квітка так 
пахне».  

Розвиток уваги до відчуттів смаку та 
нюху. Диференціація уявлень про 
смак продуктів, розвиток смакової 
чутливості. 
 
Розвиток мовлення протягом 
засвоєння назв продуктів та їх смаків. 
 
 
Формування уявлень про запах, як 
властивість об’єкту. 
 
Розвиток нюху на основі 
диференціації запахів. 
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Показники розвитку на кінець четвертого року навчання 
Дитина: 
диференціює кольори і їх відтінки і використовує уявлення про колір 

у продуктивній та ігровій діяльності; використовує різноманітну колірну 
гаму в діяльності; здійснює групування за зразком кольору; самостійно 
називає кольори вивчені у попередні роки; 

виокремлює за зразком, за назвою задану форму; групує предмети за 
ознакою форми; співвідносить форму предметів з геометричною формою - 
еталоном;  складає геометричну форму з двох частин; складає з пласких 
форм предметне зображення; використовує форми у продуктивній 
діяльності та іграх;  самостійно називає вивчені форми; 

вибирає за зразком предмети певної величини; користується 
прийомами практичного примірювання при визначенні величини предмета 
в іграх;  використовує уявлення параметрів величини (висоти, довжини, 
товщини) у продуктивній діяльності та грі; називає/вибирає за назвою 
короткі, довгі, товсті, тонкі, низькі, високі предмети; 

орієнтується в просторі, спираючись на схему власного тіла (показує 
на прохання педагога праву руку, ліву ногу, …); виділяє (показує) сторони 
на листі паперу; правильно виконує інструкції: «постав на…, поклади в … 
, піди у вбиральню тощо;  

розкладає малюнки у певній послідовності;  
за допомогою обстежує предмети: обмацує об’ємні предмети, 

обводить по контуру пласкі, пояснює у доступний спосіб результати 
обстеження: форма, розмір, фактура/ матеріал предмета; вибирає на дотик 
за словниковою інструкцією предметів, спираючись на декілька ознак; 

диференціює шуми навколишнього (показує на малюнку або 
пояснює); розрізняє голосне та тихе звучання; наслідує звучання іграшок, 
тварин; 

знає назви  смаку: солодкий, кислий, солоний, гіркий; диференціює та 
визначає солодкий, солоний та кислий, гіркий  смак; називає вивчені 
продукти та їх смак; вибирає предмет за запахом. 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ 
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

 
План корекційно-розвиткової роботи для дітей із розладами 

аутистичного спектра був розроблений згідно з комплексною програмою 
розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (наук. кер. та заг. ред. 
Т.В. Скрипник), з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної 
освіти дітей з особливими потребами, а також новітніх підходів до навчання 
та розвитку дітей із розладами аутистичного спектра. 

План корекційно-розвиткової роботи складається з  чотирьох років 
навчання , які включають шість розділів, охоплюють освітні лінії: «Дитина 
в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному 
просторі», «Ігрова діяльність», «Формування рухових навичок», а також 
розділ «Розвиток соціально-побутових навичок», що надзвичайно 
актуальний у контексті системного впливу на формування дітей, які мають 
розлади аутистичного спектра. 

Планування розкриває оптимальні шляхи навчання, виховання та 
розвитку дітей із розладами аутистичного спектра, а також напрямки 
фахової діяльності спеціалістів, які уможливлюють поступове формування 
у них адаптивних процесів та вищих психічних функцій, що потрібні для 
навчання та соціалізації. 

 
І РІК НАВЧАННЯ 

 
Зміст навчання та 

виховання 
Спрямованість корекційно-розвивальної 

роботи 
ДИТИНА В СОЦІУМІ 

Виокремлення себе з довкілля 
Розвиток в дитини 
схеми тіла: 
- стимулювання 

відчуттів; 
- відчуття дитиною 

власного тіла; 
- вміння 

орієнтуватися в 
схемі власного тіла; 

- вираз обличчя, пози 
і жести тіла; 

- формувати 
передумови не 
уникати погляду в 
обличчя людини; 

Для цього варто застосувати, перш за все, 
стимулювання  відчуттів, що надходять від 
окремих частин тіла дитини при лагідних 
взаємодіях з дорослим   за рахунок 
диференційного масажу дитини, рефлекторного 
схоплення й утримання нею м’яких і теплих 
предметів. Такі дії підготують появу дотикового 
відчуття, що спонукатиме дитину наштовхуватися 
і схоплювати однією рукою іншу, схоплювати 
коліно, відшукати своєї ступні, знаходити 
великий палець тощо; можливо, обмацувати 
обличчя дорослого, своє обличчя в положенні на 
спині, на колінах, на руках у дорослого. У 
результаті такі дії можуть стати передумовою для 
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- адекватно 
сприймати і 
обстежувати живі і 
неживі предмети. 

формування в дитини потреби в спілкуванні з 
дорослим.      

Розвивати елементарне відчуття дитиною 
власного тіла шляхом відпрацювання в неї 
відчуття рівноваги, глибинної чутливості, що дає 
їй змогу відчути прояви окремих частин тіла. З 
цією метою дуже поступово і дуже обережно, під 
тиху музику, в ігровій формі викликати в дитини 
бажання виконувати доступні їй танцювальні 
рухи («пружинку», «бокові переступання»), 
здійснювати повороти кистей рук, обертання), 
відгукуватися на легеньке відбиття дорослим 
ритмів на її грудях (з одночасним проспівуванням 
ритмічної пісеньки). Все це може викликати в неї 
певне задоволення, радість, відчуття захищеності, 
а також –  посмішку при приємних для неї 
маніпуляціях (підкиданні, лоскотанні). 

Надалі (за рахунок багаторазових повторень) 
формувати вміння  орієнтуватися в схемі 
власного тіла («Ось це (відповідний жест) носик 
Лесика. Покажи, де в Лесика носик?” Можна 
взяти пасивну руку дитини і спрямувати  до її 
носика.). При цьому варто стимулювати в дитини 
бажання роздивлятися своє відображення в 
дзеркалі; потім формувати увагу малюка до 
обличчя членів сім’ї («Де в Лесика носик? А де 
носик у мами?» тощо). Результати такої роботи 
значною мірою залежать від стану розуміння 
малюком зверненого до нього мовлення. Тому 
мова дорослого має бути максимально адресована 
дитині й включати в себе схвалення, які 
стосуються її особистості, а також позитивну 
оцінку її дій («Лесик – молодець, носик правильно 
показав») і з частим називанням дитини на ім’я.  

Відпрацьовувати вираз обличчя, пози і 
жести тіла, формувати мовлення   в поєднанні з 
рухами тіла, включаючи біг, стрибки, зорове 
зосередження на одних і тих самих об'єктах 
(шалик, розміщений між дитиною і дорослим, 
повітряна кулька тощо). Така робота готуватиме 
поступовий розвиток в дитини вміння 
використовувати невербальні типи поведінки як 
засобу регуляції соціальної взаємодії. 
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Довготривало, з багаторазовими повторами 
формувати в дитини передумови не уникати 
погляду в обличчя людини. Спочатку тактовно 
змушувати дитину, хоча б на протязі короткого 
часу, спостерігати за предметами, які 
переміщують дорослі (горизонтально, з верху 
вниз тощо); фіксувати їх поглядом, шукати 
предмет, що зник; стежити за ігровими діями 
інших дітей, не приєднуючись до них; не 
відвертатися, коли її покличуть, а почувши ім’я 
матері, повертати голову на знайомий голос; 
реагувати на «Іди до мене», піднімаючи ручки, а 
також протягувати руку, щоб показати, що вона 
тримає в руці, посилати повітряні поцілунки 
тощо. Формувати в дитини вміння жестом 
вказувати на  предмети на прохання дорослого.  

Навчати дитину адекватно сприймати і 
обстежувати живі і неживі предмети 
оточення: не обнюхувати, не облизувати тощо. 
Основним завданням при цьому є навчання 
дитини прийомам наслідування. При цьому 
імітація на ранніх етапах в основному – 
невербальна, на пізніших – невербальна і 
вербальна. Імітаційна підготовка полягає в 
навчанні  малюка спостерігати за тим, як інші діти 
сидять, їдять, стрибають, малюють тощо. В 
результаті в дитини шляхом показу-демонстрації і 
прямого заохочення до наслідування й 
відтворення  рухових дій дорослого розвиваємо 
довільні рухи. Відпрацьовану навичку 
відшліфовувати вдома ще до того, як дитина 
почне брати участь в нетривалій колективній 
діяльності за межами родини.  

Коригування рухової польової поведінки 
дитини, наприклад, блукання по кімнаті без будь-
якого заняття) за допомогою введення в її 
нецілеспрямовану діяльність простих маніпуляцій 
з сенсорним ігровим матеріалом. Водночас 
постійно коригувати здатність до ізоляції дитини, 
яку вона здійснює за допомогою рухових 
стереотипів (особливо при здійсненні режимних 
моментів) і набору аутостимулюючих дій 
(розхитування, стрибків, трясіння руками тощо).  
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Розвиток в дитини 
відчуття руки: 
- дрібна моторика 

рук; 
- коригувати вади 

осмислення 
предмета; 

- перерозподіляти 
пальці руки на 
іграшці; 

- координація рухів 
руки. 

Важливо систематично розвивати дрібну 
моторику руки дитини: вміти щось попросити, 
протягуючи руку і виконуючи хапальний жест 
(розкриваючи і закриваючи долоню), 
продовжувати досить тривалий час гратися з 
дитиною у схованку (ховати обличчя долонями). 
Надалі вчити дитину утримувати іграшки (однією, 
двома руками), відпускати іграшки, виготовлені з 
різних матеріалів (дерева, гуми, тканини, 
поліетилену). Коригувати нав’язливі рухи рук, 
характерні для аутичної дитини: вертіння перед 
очима кистями рук, ссання пальців тощо.  

Варто застосовувати комплекс завдань, 
спрямований на розвиток кінетичної організації 
рухових дій дитини. Цю роботу можна розпочати 
з нескладних (але не для аутичної дитини) завдань 
– навчання навичкам самообслуговування і 
навичкам побутової поведінки (миття рук, 
умивання і чищення зубів, сортування білизни в 
комоді; витирання пилу тощо). Надалі переходити 
до формування все складніших кінетичних 
програм, спрямованих на розвиток моторної 
сфери дитини. У дітей старшого віку коригувати 
вади осмислення предмета як об’єкта 
маніпуляцій і цілеспрямованих дій. Для цього в 
дитини формувати, перш за все, вміння 
орієнтуватися в квазіпросторовому полі (збирати 
пазли, вкладинки, робити витинанки, відкривати 
засуви, наливати рідину) і при цьому намагатися, 
наскільки це можливо, узгоджувати рухи різних 
частин тіла. 

Дорослий може спонукати дитину 
перерозподіляти пальці руки на іграшці за 
допомогою різних за величиною, товщиною й 
об’ємом предметів; захоплювати предмет двома, 
трьома пальцями. Для розвитку тактильної 
чутливості руки можна підбирати предмети, різні 
за своїми якостями (матеріалу, фактурі, щільності, 
пружності); використовувати ігри з дитячим 
кремом, який  малюк може розмазувати на різних 
поверхнях (люстерку, гумовому килимку, 
мисочці). Важливо також розвивати координацію 
рухів руки шляхом навчання дитини викладати, а 
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потім складати у відерце різні предмети, знімати і 
нанизувати на стержень кільця пірамідки, 
роз’єднувати на частини матрійки, бочечки, 
дерев’яні яйця, формочки для піску тощо.  
 

Формувати в дитини 
реакції на різні 
подразники довкілля 
(слухові, зорові, 
тактильні, нюхові): 
- активізувати 

компоненти 
«комплексу 
пожвавлення»; 

- розвивати вміння 
прислуховуватися 
до голосу 
дорослого; 

- розвивати слухове 
передбачення; 

- розвивати зорове 
передбачення; 

- розвивати зорові 
диференціації 
кольору і форми; 

- формувати сенсо-
моторні функції; 

- створювати умови 
для стабілізації 
емоційної сфери. 

Активізувати слухові, зорові, тактильні 
компоненти «комплексу пожвавлення» можна 
за допомогою гри-забави з повітряними кульками 
різного кольору, наспівування дитині пісеньок, 
наспівування тих голосних звуків, які є в мовленні 
дитини, читанням віршованих потішок. При 
цьому – по черзі використовувати ігри, що 
викликають «комплекс пожвавлення», і мовчазну 
присутність дорослого в полі зору дитини.     

Планомірно розвивати в дитини вміння 
прислуховуватися до голосу дорослого, шукати і 
знаходити очима джерело звучання. 
Використовувати: дитячі пісеньки, казочки, 
віршики, змістом яких передбачена зміна голосу 
дорослого, його міміки («Ведмедик-клишоногий», 
«Сіренька кішечка», «Сопілочка» тощо).              

 Розвивати шляхом багаторазових і 
довготривалих повторень слухове передбачення – 
вчити прислуховуватися до невидимих іграшок, 
предметів, що звучать; прислухатися до низького 
і високого звучання музичних інструментів, до 
танцювальних і спокійних мелодій. Вчити 
розрізняти та орієнтуватися на інтонацію: лагідну 
і сувору, питальну і спонукальну, а також 
інтонацію заборони і заохочення. Враховувати в 
корекційній роботі те, що більшість дітей з 
аутизмом мають хороший слух і особливий потяг 
до музики, що сприятиме появі в дитини (в разі 
вдалих музичних спроб) впевненості в собі, 
почуття радості і задоволення. Коригувати 
підвищену реакцію дитини на  слухові 
подразники. При цьому важливо враховувати, що 
малюк водночас може бути дуже чутливим до 
слабких подразників (не переносять шум 
побутових приладів, капання води тощо). 

Багато часу варто надавати розвитку в 
малюка зорового передбачення – стану чекання 
того, що предмет ось-ось з’явиться в певному 
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місці, вміння знаходити напівзаховану іграшку, 
потім – повністю заховану. Надалі спонукати 
дитину чекати на появу іграшки, заховану в 
іншому місці. Вчити дитину слідкувати за рухом 
іграшки, що падає. 

Розвивати зорові диференціації кольору і 
форми, стимулювати зорове зосередження на 
предметі, формувати сенсо-моторні функції 
(розміщення вкладишів, близьких за форою у 
відповідних отворах, нанизування кілець, що 
змінюються за величиною, розкладання 
однорідних предметів різної величини на дві 
групи тощо).         

Паралельно із застосуванням індивідуальних 
програм з розвитку в дитини вміння 
виокремлювати себе з навколишнього 
середовища, створювати умови для стабілізації її 
емоційної сфери.  

Допуск іншої людини у свій простір 
Формувати в дитини 
відчуття 
приналежності їй 
об’єктів 
навколишнього 
середовища: 
- приналежність 

різних предметів; 
- розвивати вміння 

обстежувати 
навколишнє 
середовище; 

- звикання дитини до 
людей, які 
оточують матір; 

- елементарний образ 
себе й Іншого; 

- означити людину 
певним 
буквосполученням. 

Розвивати відчуття приналежності різних 
предметів навколишнього середовища варто 
здійснювати з урахуванням  труднощів розуміння 
аутичною дитиною зверненого мовлення. 
Спочатку розвивати в малюка вміння обстежувати 
навколишнє середовище й орієнтуватися в його 
предметному світі. Цю роботу здійснювати за 
допомогою багаторазових повторень і 
спираючись на коментуюче та звернене мовлення 
дорослого, перш за все, матері: «Подивись, це 
(відповідний жест) – годинник. Годинник каже: 
цок-цок. Де годинник?»; «Пташка (відповідний 
вказівний жест дорослого). Яка гарна пташка». 
«Де пташка? Покажи» тощо). Формувати в дитини 
елементарний інтерес до іграшок та до інших, 
предметів довкілля. Далі вживати назви тих 
предметів, які їй добре відомі («Це – лялька. 
Лялька – твоя. Де твоя лялька? Покажи»).   
Забезпечувати (за допомогою багаторазових,  
довготривалих повторень ситуації) звикання 
дитини до людей, які оточують матір і яких малюк 
починав би сприймати як її продовження. 
Поступово здійснювати відлучення дитини від 
матері на все триваліший час. Формувати 
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адекватну поведінку в менш стабільних і більш 
складних (ніж домашні) ситуаціях: вихід в гості, 
поїздка в транспорті, зустріч з іншими дітьми на 
ігровому майданчику тощо. Тобто, всіляко, за 
допомогою різних методів сприяти менш 
болісному виходу дитини за межі звичного для неї 
родинного кола. Формувати таку поведінку 
дитини, яка б допомогла зменшити її агресивні 
реакції, спрямовані на себе та інших (спалахів 
гніву, стереотипних дій, що спричиняють шкоду 
як малюку, так й іншим).    
Формування в дитини елементарого образу себе й 
Іншого (узагальненого образу людини) може 
відбуватися за допомогою ігор, спрямованих на: 
спостереження в люстерці і впізнання дитиною 
себе й інших дітей і дорослих; на формування 
ставлення дитини до свого дзеркального 
відображення і до відображення інших людей; 
розвивати її поведінку перед дзеркалом в різних 
ситуаціях. Коли дитина почне реагувати на 
дзеркало і на своє відображення в ньому, тоді 
дорослий, показуючи на її відображення у 
дзеркалі, називає її ім’я: «Подивися, хто там? Це – 
Оксанка. Де Оксанка? Покажи». При цьому, якщо 
хтось з дітей на початку цієї роботи може навіть 
не подивитися на своє відбиття в дзеркалі й прагне 
зайнятися чимось іншим, проте рано чи пізно 
малюк почне виявляти інтерес до свого 
відображення. Тільки після цього до гри «Хто в 
дзеркалі?» приєднуємо дорослих, а потім і дітей з 
близького оточення дитини.  
Всіляко підтримувати намагання дитини (за 
наслідуванням чи самостійно) означити іншу 
людину певним буквосполученням, а потім 
назвати її ім’я. Розвивати увагу до іншої людини 
(до її зовнішності й дій) та вміння наслідувати її 
елементарні дії. На цій основі в подальшому 
можливе здійснення  формування в дитини вміння 
вносити елементи самодіяльності у власні 
функціональні та ігрові дії.  
Важливо навчати дитину адекватним методам 
сприйняття і обстеження живих і неживих 
предметів оточення. Основним завданням при 
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цьому є навчання малюка прийомам наслідування 
дій дорослого. Важливо, щоб і дорослий за 
можливості приєднувався до відображальних дій 
дитини та імітував їх. Навчати дитину впізнавати 
себе й  близьких дорослих на фотографіях.  
Застосовувати планомірну співпрацю дитини з 
дорослим для того, щоб у  неї перед очима завжди 
був еталонний варіант, з яким вона хоча б зрідка  
пробувала порівняти свій виріб та інші результати 
своєї діяльності, а також споглядати дії, рухи 
дорослого, чути його роздуми.  Партнерство з 
дитиною в різних спільних з нею справах 
допомагатиме заспокоїти і дати відчуття 
захищеності. 

Формувати в дитини 
відчуття власності: 
- вміння розрізняти 

приналежність 
предметів; 

- коригувати 
фіксацію 
повторюваних 
реакцій. 

Формувати в дитини вміння розрізняти 
приналежність предметів їй і членам її сім’ї, 
стимулюємо елементарні прояви в неї почуття 
того, що певні предмети належать саме їй, тобто 
формуємо почуття власності. Для цього 
використовуємо ситуацію, коли у дитини хтось 
забирає її іграшку. Тоді дитині треба пояснювати, 
що свою іграшку вона має відстоювати, міцно 
тримаючи її в руках. Ймовірно, що втрата іграшки 
породить в дитини думку про те, що іграшка 
належать саме їй.  Чинячи опір, дитина 
впевнюється  в знаннях про те, що щось, з чим 
вона діє, належить  їй.  Бажана поведінка дитини 
повинна бути змодельована і повторена 
багаторазово. Важливо при цьому формувати в 
дитини також розуміння того, що в неї є своє місце 
за столом, свій куточок для гри, свої ліжечко, 
чашка, одяг тощо, а, отже, сприяти розвитку 
уявлення дитини про себе як володаря певних 
речей.  Це не прояв жадібності, себелюбства, як 
іноді інтерпретують таку поведінку малюка 
дорослі, а зростання його знань про себе і про 
навколишній світ. У подальшому житті  оцінкові 
уявлення, доступні його розумінню, він зможе 
переносити на аналогічні ситуації в новій групі 
осіб, з якою, можливо, повинен буде спілкуватися.  
Одночасно необхідно навчати дитину зважати на 
аналогічні права інших людей. З цією метою 
використовувати гру, завданням якої є 
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сформувати в малюка вміння просити щось в 
однолітка.    
Запобігати/коригувати фіксацію циркулярних 
(повторюваних) реакцій, що виникають в дитини 
в результаті захоплення нею певними сенсорними 
відчуттями (не возить машинку, а з дня на день 
крутить її коліщата; не будує башту з кубиків, а 
стереотипно розкладає їх в одноманітний 
горизонтальний ланцюг тощо). Це негативно 
впливає на можливість формувати в неї знання 
про різні предмети і розширювати межі 
приналежності їй цих предметів. Основна вимога 
при здійсненні цього напряму корекційної роботи 
– порівнювати дитину ні з кимось іншим, у кого 
краще виходить, а з нею самою, коли є 
поліпшення в чомусь («Сьогодні  свою машинку 
ти навантажив краще, ніж учора»).   
Формувати в словнику дитини  (спочатку в 
імпресивному, а потім і в експресивному) слово 
«Мій». При цьому варто пам’ятати, що 
займенники в активному мовленні і в дитини з 
типовим розвитком з’яляються  відносно пізно. 
Діти ж з аутизмом на протязі довгого часу 
говорять про себе, використовуючи в основному 
першу і другу особу однини або позначають себе 
словами хлопчик чи дівчинка. Тому потрібно 
формувати в дитини займенник «Мій» після 
певним оволодінням  нею займенниками  «Він», 
«Вона», «Я». Цю роботу здійснювати, навчаючи 
дитину називати: а) членів родини («Моя мама, 
Мій тато, Мої дідусь і бабуся»); б) власні частини 
тіла перед дзеркалом («Мій рот, Мій ніс, Мій 
лікоть, Моя нога, Моя рука, Моє око, Моє 
волосся;), а потім -  в) предмети, що належать їй 
(«Моя собачка, Моя пірамідка, Моє платтячко). 
Подальша робота спрямовується на оволодіння 
дитиною вмінням називати членів родини, 
частини тіла і предмети, що належать іншій особі 
(«Твій тато,Твоя бабуся, Твої родичі»). Це 
започаткує зміну ставлення дитини до себе і до 
інших і формуватиме в неї відчуття своєї 
приналежності до певної групи людей. 
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МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 
Розвиток довербальної комунікації 

Розвивати передумови 
спільної діяльності; 
- формувати 

здатність до 
наслідування рухів і 
звуків; 

- формувати 
здатність до 
зорового контакту 
під час спілкування; 

- розвивати 
немовленнєві 
прояви дитини як 
спроби вступати в 
контакт з 
навколишніми 
людьми; 

- розвивати стійкість 
та концентрацію 
уваги. 

Коли мова йдеться про довербальну комунікацію, 
ми маємо на увазі широкий спектр немовленнєвої 
поведінки дитини, спрямованої на взаємодію з 
іншою особою (чи особами), як от: соціальна 
посмішка, гуління та лепетання, як засіб 
привернути увагу до себе або до об’єкту, вирази 
обличчя, пози та жести, що супроводжують 
соціальну взаємодію, координація уваги та 
погляду між особою та об’єктом. Все це 
використовує дитина з самого раннього віку, щоб: 
повідомити найближчому оточенню про свій 
емоційний чи фізичний стан, спонукати 
задовольнити її потреби, виказати незгоду або 
протестувати, привернути увагу до себе чи до 
об’єкту, що зацікавив, долучитися до спільної гри. 
Кожна особа, не важливо на якому рівні 
комунікативно-мовленнєвого розвитку вона 
знаходиться, вступає у взаємодію з іншою 
особою, спілкується з нею доступними для себе 
способами.  
Для педагога, як і для найближчого оточення 
дитини, важливо спрямувати свої зусилля на те, 
щоб кожній спробі «початківця» вступити в 
контакт з іншою особою було приділено увагу. 
Намір дитини спілкуватися має бути підтриманий 
та схвалений. Це заохочуватиме її до наступних 
спроб. Спостереження за поведінкою дитиною 
розкаже про те, в який спосіб вона намагається 
вступити у взаємодію з оточуючими її людьми. 
Кожен погляд дитини з аутизмом в обличчя іншій 
особі повинен зустріти усмішку у відповідь. 
Можна підморгнути, вимовити ім’я дитини чи 
сказати «Привіт!». Тілесний контакт також є 
важливим. У відповідь на спробу встановити 
контакт, якщо дозволяє відстань, можна 
торкнутися дитини, погладити її по голові, обняти 
у відповідь на погляд. Важливо підтримувати 
приємний для обох сторін зоровий контакт 
якомога довше. 
На довербальному рівні корекційної роботи 
важливо й необхідно висловлюватися якомога 
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простіше, звертаючись до дитини, та 
супроводжувати своє мовлення жестами. 
Дитина повинна звикнути до того, що дорослий 
може долучатися до її дій, виконувати певні дії з 
нею (обіймати, лоскотати, крутити, колисати) або 
з предметом, що цікавить (заводити іграшку, 
будувати з кубиків, котити м’яч). Час від часу 
вимовляйте ім’я дитини, привертайте увагу до 
свого обличчя, щоб вона не сприймала іншу 
людину як продовження іграшки. 
Варто приділити увагу почерговому виконанню 
певних дій (складати кубики в коробку по черзі – 
«один кладу я, другий – ти»,  вдаряти в барабан, 
передаючи палички). За таких обставин, треба 
коментувати дії словами: «моя черга, твоя черга».  
Не забувайте посміхатися і привертати увагу 
дитини до свого обличчя! Для цього час від 
часу використовуйте різноманітні та яскраві 
предмети, як то: великі та кумедні капелюхи, 
окуляри, хустинки, грим, прикраси (сережки, 
намисто, стрічки), перуки, маски. Це 
урізноманітнить ситуацію взаємодії та викличе 
додаткову порцію цікавості й інтересу до Вас як 
до партнера по комунікації. 
Важливо підтримувати та розвивати вміння 
дитини звертати увагу на партнера по взаємодії, 
наслідувати дії і вербальні спроби, виконувати їх 
по черзі, вправляючись в різних ситуаціях та на 
різноманітному ігровому матеріалі. 
В рамках розвитку сенсорного сприйняття треба 
приділити увагу навчанню асоціювати певний 
предмет із звуками, що він може продукувати 
(годинник «тікає», механічна іграшка грає, кіт 
нявчить, коник цокає копитами). Цікавою й 
корисною тут може виявитися гра «Хто так 
каже?». Можна навчати дитину виокремлювати з 
навколишнього середовища звуки, що їх 
вимовляють люди, асоціюючи їх з людиною, 
зображеною на картинці чи фото, а також 
розрізняти мовленнєві та немовленнєві звуки. 
Як тільки помічено, що дитина використовує 
звуки для комунікації, варто починайте 
диференціювати звуки для дитини: «мм» може 
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означати «морозиво» в одній ситуації і «мама» в 
іншій, «ку» може стати «кулькою», а «ка» - 
«кататися» тощо. У цьому констексті можна 
допомогти звукам набути сенсу у словах. Це 
навчатиме дитину, що мовлення має значення, за 
вербальною продукцією стоїть зміст. 
Особливу і окрему увагу на довербальному рівні 
варто приділити заохоченню й навчанню вживати 
найнеобхідніші для спілкування жести, а саме: 
«так» - стверджувальний кивок головою, «ні» – 
заперечувальні рухи голови чи руки, «дай» - 
відкрита долоня простягнутої вперед руки та 
вказівний жест.  
Для навчання жестам «так» і «ні» слід 
використовувати предмети або фотографії чи 
картинки, що добре відомі дитині. Починаємо зі 
стверджувального кивка головою. Маючи в 
коробці чи мішечку набір потрібних предметів, 
можна виймати їх по одному і показувати дитині,  
запитуючи: «Це м’ячик?». На початку буде 
необхідна підказка: до основного запитання 
додається допоміжне «Так?», що 
супроводжується кивком голови. Таким чином, у 
запитанні буде закладено і відповідь, що її 
повинна повторити дитина (жестом чи словом), 
але зі стверджувальною інтонацією. Як тільки 
дитина робить жест головою чи вимовляє щось, 
схоже на «так», вона повинна отримати 
винагороду у вигляді того предмету, що був у 
дорослого в руках, та похвалу. Все повторюється 
з рештою предметів. Аналогічні вправи можуть 
бути використані також під час інших занять, що 
зробить навички більш вживаними та 
прикладними. 
Після засвоєння дитиною слова згоди «так» 
(принаймні, у штучно організованих ситуаціях) 
можна переходити до провокаційних запитань. 
Вказуючи на м’ячик, дорослий запитує: «Це 
яблуко?». Можна продемонструвати зразок 
жесту-відповіді та допомогти дитині показати 
рухом голови чи сказати «ні».  
Заперечувальний жест  головою чи рукою стане 
дитині у пригоді, коли є потреба відхилити 
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пропозицію. Треба навчити дитину відповідати на 
питання: «Хочеш яблуко?» чи «Давай пограємо?» 
жестом або словом. Діти з аутизмом схильні 
вдаватися до небажаної поведінки в ситуації, що 
протирічить їх бажанням, як от, кричати, 
відштовхувати предмет або кидати навчальний 
матеріал. Тож, 
 використання жесту чи мовлення є не тільки 
засобом спілкування, а й методом зменшення 
кількості та інтенсивності небажаних 
поведінкових проявів. 
Початком навчання застосовувати вказівний жест 
та жест «дай» може бути ситуація, коли дитина 
змушена тягнутися до предмету з наміром 
заволодіти ним. Так, тримаючи на відстані від 
дитини два предмети, один з яких є бажаним, а 
інший нейтральним, дорослий запитує: «Що ти 
хочеш, печиво чи цукерку?». Відповіддю дитини 
можна вважати здійснення нею вибору на користь 
бажаного предмету, а для цього вона повинна 
випростати руку в певному напрямку. Згодом, 
наближуючи предмети до дитини, дорослий 
допомагає спочатку фізично, а потім наочним 
прикладом, використовувати вказівний палець 
для показу та відкриту догори долоню, щоби 
попросити певний об’єкт. 
Варто заохочувати дитину використовувати жести 
з метою привернути увагу до себе (своїх потреб), 
наприклад, торкатися іншої особи чи легко 
плескати по ліктеві або плечі, заглядати в обличчя. 
Така невербальна поведінка є способом 
ініціювати контакт і, звісно ж, має отримати 
відповідну винагороду у вигляді уваги, посмішки 
чи обіймів. 
Інколи може здаватися, що потрібне незначне 
зусилля, аби дитина з аутизмом почала 
користуватися (принаймні, на початковому рівні) 
мовленням для взаємодії з людьми, наприклад, 
дати знати про власні потреби чи висловити 
побажання, попросити про необхідне чи 
відхилити пропозицію, запитати про нагальне. 
Зважаючи на це, необхідно мати на увазі декілька 
принципових моментів, а саме: 
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Розуміння мовлення Знаходячись на довербальному рівні розвитку, 
дитина з аутизмом потребує додаткових умов, аби 
зрозуміти звернене до неї мовлення. Треба 
починати з вживання певної короткої фрази 
сталого формулювання, що стосується відповідної 
добре відомої ситуації, наприклад, «Час обідати», 
«Давай(-те) послухаємо музику», «Сідай на 
килимок, будемо грати» тощо. На початковому 
етапі фраза має ілюструвати дію (жестовий 
супровід є бажаним). Знадобиться багато 
повторень перш, ніж дитина зрозуміє зв'язок між 
мовленнєвою конструкцією і ситуацією. 
Поступово варто відтерміновувати події та 
вимовляти інструкцію трохи раніше так, щоб 
дитина навчалася передбачати, що саме станеться 
після певної фрази. З часом, треба зменшувати 
кількість жестів та інших паралінгвістичних 
підказок, що супроводжують мовлення, до тих 
пір, поки не буде помічено, як дитина своїми 
діями дасть знати, що розуміє саме лише 
мовлення. 
Важливо, що на розуміння дитиною з аутизмом 
зверненого до неї мовлення впливають певні 
фактори, а саме: рівень її когнітивного розвитку і, 
як наслідок, здатність набувати абстрактних знань 
про предмети; здатність концентрувати увагу на 
об’єкті та його значенні; об’єм (або кількість) 
мовної продукції, зверненої до дитини, що її вона 
має обробити; рівень складності зверненого 
мовлення; рівень розвитку мотивації дитини до 
набуття нових знань про навколишній світ. 
Значною мірою полегшити розуміння дитиною з 
аутизмом зверненого до неї мовлення можна 
активно використовуючи невербальні підказки 
(жести, міміку, графічні зображення – див. розділ 
про методи альтернативної комунікації). 

Розвиток мовлення на 
рівні перших слів: 
- розвивати здатність 

наслідувати 
частини слів та 
окремі слова;  

Найперші слова, що ними починає користуватися 
дитина, зазвичай мають особливе й унікальне 
значення для неї. Так, наприклад, перш ніж 
зрозуміти, що слово «мама» називає певну особу, 
дитина може користуватися цим словом, щоби 
спонукати кого-небудь всміхатися чи грати з нею. 
Часто, перші слова – це засіб ініціювання або 



 
 

175 

- розширювати 
активний словник  

- розвивати та 
підтримувати 
здатність до будь-
яких вербальних 
проявів; 

- розвивати уміння 
ініціювати контакт; 

- формувати 
здатність 
використовувати 
окремі слова, 
погляд та жест з 
метою привернути 
увагу іншої людини 
до предмету 
інтересу, попросити 
щось тощо. 

підтримання взаємодії з іншою людиною, а не 
символічна репрезентація (називання) об’єктів та 
людей. Згодом дитина починає користуватися 
словами-назвами для найближчих і 
найуживаніших предметів з свого оточення (їжа, 
іграшки) та близьких людей. Перші слова, 
зазвичай, тісно пов’язані зі змістом ситуації, і, 
перша «чашка» є словом, що означає чашку 
дитини під час прийому їжі, а не будь-яку іншу 
чашку в іншій ситуації. 
На рівні перших слів дитина не просто називає 
предмети, хоча спочатку  користується тільки 
іменниками, слова-назви виконують і інші 
функції. Так, «шапка» (чи «сяпа») може означати 
«зніми мені шапку, будь ласка», «дивись-но яка 
кумедна шапка!» або «я хочу на вулицю, гуляти». 
Дитина має використати контекст, жест та 
інтонацію, щоби слово-назва набуло 
специфічного для кожної ситуації значення. Тож, 
чи не всі однослівні висловлювання виконують 
дві найважливіші функції: прохання чи вимога 
(об’єктів, дій, уваги та взаємодії); і, посилання 
(привертання уваги до предметів чи подій через їх 
називання та вказування на них). 
Розмірковуючи над тим, яких перших слів навчати 
дитину, доцільно виходити з аналізу вимог, що їх 
висуває до дитини навколишнє середовище й 
повсякденні ситуації та пам’ятати про 
найважливіші функції (наведені вище), що їх 
мають задовольняти перші слова. 
Має сенс коротко оглянути спеціальні методи 
навчання активному мовленню, що можуть стати 
у пригоді. Найвідомішими й найуживанішими 
серед інших є: імітація, модельована імітація, 
зміна ролей та вимушений вибір, що являють 
собою форми моделювання. Також слід згадати 
такий метод як, закінчення речень.  
Застосовуючи метод імітації ми маємо на думці 
дитину, що точно відтворює конкретне 
висловлювання дорослого відразу ж, або через 
певний проміжок часу. Моделювання, що 
передбачає імітацію, є менш директивним та має 
на увазі дитину, яка активно аналізує 
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висловлювання дорослого і використовує його 
повністю, чи частково, в своєму мовленні. Бажана 
вербальна поведінка має бути змодельована 
багато разів. 
Вимушений вибір є ще одним способом вже 
приховано змоделювати бажану лінгвістичну 
форму в запитанні, наприклад: «Ти хочеш яблуко, 
чи банан?». У відповідь дитина, здійснивши вибір, 
повинна відтворити одне з слів-моделей із 
запитання дорослого. 
Корисною є техніка зміни ролей, коли дорослий 
спочатку моделює бажану поведінку та 
висловлювання, як от, віддаючи двоскладову 
команду, відбувається обмін ролями, і тепер вже 
дитина має віддати таку саму або схожу команду. 
Закінчення речення, як спеціальну техніку, можна 
використовувати, маючи на меті доповнити 
активний словник дитини певними 
лінгвістичними структурами, наприклад, 
дієсловами певної форми, - тоді початок речення 
може бути таким: «Руки потрібні, щоби писати, а 
ноги, щоб…». Даний метод було вже згадано в 
розділі про довербальну комунікацію, коли від 
дитини очікувалось закінчити фразу зі знайомого 
віршика чи потішки. 
Вважаємо за потрібне запропонувати невеликий 
універсальний перелік слів, що можуть бути 
корисними для дитини на початку оволодіння нею 
активним мовленням. Ще раз наголошуємо на 
важливості врахування індивідуальних мовних 
потреб окремої дитини при визначенні найперших 
слів у її словнику. Навчанню дитини 
користуватися нижче поданими словами слід 
приділити увагу ще й тому, що вони вдало можуть 
бути розширені до словосполучень на наступному 
етапі комбінації слів. 
• «так» і «ні»: надають можливість відповісти 
на запитання іншої особи, прийняти участь в 
діалозі; 
• «ще» («іще») означає повторення чи 
бажання щось повторити, може комбінуватися з 
словами-назвами та дієсловами; 
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• «немає» («нема») позначає семантичну 
категорію зникнення, добре комбінується з 
назвами предметів, явищ;  
• «це», «ось (тут)», «он (там)»: корисні для 
привертання уваги до об’єктів, рання форма 
називання (посилання) на предмет; 
• «дай», «зроби», «дивись»: слова-команди, 
що комбінуються з словами-назвами предметів, 
іменами найближчих людей; 
• імена найближчих людей, назви іграшок 
тощо. 
Імена членів сім’ї, вчителя чи вихователя, 
домашніх улюбленців зазвичай дуже важливі. 
Варто поміркувати над тим, для чого ми навчаємо 
дитину вимовляти імена найближчих людей, як 
дитина буде ними користуватися? Невже тільки 
для того, щоб відповісти на чиєсь запитання: «Як 
звуть твою маму?». На нашу думку, найбільшою 
користю від вміння вимовляти імена є можливість 
привернути увагу певної особи, покликати її та, 
пізніше, звернутися до неї з чимось. Вже на цьому 
моменті до навчання мовленнєвим навичкам 
приєднується комунікативний компонент. Варто 
нагадати, що дитині з аутизмом значно складніше 
користуватися мовленнєвими навичками для 
комунікації (тобто, соціально), аніж для називання 
предметів, імен людей, подій та явищ. На 
початковому етапі навчання ініціювати контакт 
таким чином потрібна допомога третьої особи, яка 
продемонструє зразок, (змоделює) поведінку та 
допоможе використовувати імена людей з метою 
привертання їх уваги до себе та своїх потреб. 
Дитину треба навчити, що задля досягнення своїх 
цілей набагато ефективніше спочатку привернути 
увагу людини, назвавши її по імені, а вже потім, 
наприклад, вказати на бажану річ, а ніж мовчки 
тягнутися до чогось. На початку важливо 
підтримувати і заохочувати навіть неумілі та 
недосконалі вербальні спроби ініціювати контакт! 
Дитину навчають привертати увагу іншої особи до 
об’єкту шляхом називання, вказування на нього, 
використовуючи також слова «це», «ось», «он», 
піднімання об’єкту уваги вгору. На цьому етапі 
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роботи може бути дуже корисною гра «Чарівний 
мішечок» чи «Покажи, що в тебе є». Друга гра має 
на меті відпрацювання навичок називання, 
демонстрації для інших осіб предмета (шляхом 
піднімання вгору, показування), що видобутий з 
коробки, з-за спини, тощо, а також навичок 
спілкування, оскільки гра має сенс тільки в групі 
дітей. 
Привертати увагу дорослого, який апріорі має 
бути уважнішим слухачем, ніж дитина, а особливо 
такого дорослого, що зацікавлений навчити 
дитину з аутизмом користуватися мовленням 
задля комунікації може виявитися не так вже й 
складно. Проте, у спілкуванні з однолітками у 
дитини може виникати значно більше труднощів. 
Адже кожен із них може захоплюватися грою 
настільки, що не приділятиме належної уваги 
оточенню. Завдання педагога полягає ще й в тому, 
щоб заохочувати однолітків дитини з аутизмом 
бути чуйними до особи, кому спілкування дається 
нелегко, а саму дитину з аутизмом навчати 
відновлювати невдалу спробу встановлення 
контакту шляхом повторення звертання, жестів, 
слів так само, як і шляхом перевірки наявності 
зворотного зв’язку від партнера по комунікації. 
Коли дитина жестом або вокалізацією дає 
зрозуміти, що хоче отримати дещо конкретне, як 
от, наприклад, музичну іграшку з полиці, можна 
показати їй цей предмет та змоделювати слово-
назву перш, ніж віддати його дитині. Поступово 
треба збільшувати час між називанням предмету 
(моделлю слова) та передачею його дитині, 
очікуючи на повторення нею потрібного слова-
назви або, принаймні, спробою повторити. Так 
відбувається навчання дитини виголошувати 
прохання, спочатку одним словом, потім 
словосполученнями і, нарешті, реченнями, де є 
звертання та ввічливі слова. 
 
Варто використовувати кожну можливість для 
розвитку комунікативно-мовленнєвих навичок 
дитини. 
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Так, у ситуації, приклад якої наведено вище 
(музична іграшка з полиці), для дитини закладено 
можливість з допомогою дорослого 
попрактикуватися у: привертанні уваги іншої 
особи до власних потреб; вказівному жесті; 
відповідях «так» чи «ні» на запитання про 
бажаний предмет; використанні слів-команд, як 
от, «дай»; називанні об’єктів. Подібні ситуації, а 
таких може бути безліч протягом дня (за умови 
розумної організації середовища), перетворюють 
розвиток мовлення та комунікативних навичок на 
безперервний процес навчання, інтегрований в 
кожний вид активності дитини чи групи дітей. На 
наше глибоке переконання, має сенс активно 
використовувати потреби та інтереси дітей задля 
стимуляції та заохочення користуватися власними 
мовленнєвими навичками, розширювати 
репертуар висловлювань і звернень до інших 
людей. Також схожі ситуації можуть бути 
використані як перехідний етап до навчання 
комбінувати слова в словосполучення. 
На рівні перших слів дитина має навчитися, що 
використовуючи окремі слова (що позначають 
предмет та дію), можна привернути увагу іншої 
особи до себе чи до об’єкту, попросити предмет, 
прокоментувати дію. 

ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 
Чуттєвий досвід: 
- розвивати 

прагнення дитини 
досліджувати 
предмет; 

- формувати 
здатність до 
наслідування; 

- формувати зорове 
та слухове 
зосередження; 

- формувати 
здатність до 
розширеної 
орієнтації у 
довкіллі. 

У навчально-виховному середовищі створюється 
атмосфера, за якої дитина має багато 
можливостей для пізнання та дослідження 
навколишнього світу: чим більше предметів 
дають дитині, тим більша ймовірність того, що 
вона знайде серед них щось цікаве і стимулююче. 
Окрім того, різноманітні іграшки дають дитині 
можливість узагальнювати свої навички, робити 
порівняння та поглиблювати свої знання про 
навколишнє.  
Не варто обмежувати дитину стандартними 
іграшками: їй можна дозволити грати з 
різноманітними предметами і матеріалами 
різноманітної текстури, розміру, форми, ваги, 
кольору та інших якостей; побутовими речами 
(кухонний посуд, тканини та предмети побуту; 
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саморобними брязкальцям, ємностями, 
наповненими кольоровими кульками, квасолею, 
монетами, водою; матеріалами, що мають 
відмінності на дотик (бумага,  бархат, шкіра, 
шовк, хутро, поліетилен, метал, віск, дерево, 
камінь); іграшки, що світяться та звучать і є дуже 
привабливими для більшості дітей. 
Дуже часто у дітей з РАС відбувається 
застрягання на певних діях, стимуляціях (рухах), 
предметах. В такому випадку, якщо 
іграшки/предмети представляють більший 
інтерес ніж люди, слід зробити так, щоб до цих 
предметів у дитини не було вільного доступу.  
Варто тримати такі предмети на рівні очей слід 
до того часу, поки дитина не погляне в очі, і 
тільки після контакту очима, давати очікувану 
іграшку/предмет. Таким чином досягається 
розуміння дитиною того, що за предметом є 
людина, що потреби задовольняє не окрема рука, 
а матір чи батько.  
Важливо навчитися наслідувати дії дитини, що 
стає «пасткою уваги» для неї. Вона поступово 
починає звертати увагу на дії дорослого, а згодом 
розпочне  наслідувати сама.  
Так само варто наслідувати звуки, котрі дитина 
видає, копіювати її посмішки та гримаси, щоб 
дитина починала повертати голівку в пошуках 
вихідного звуку, шукати обличчя дорослого. 

Знання про предмет: 
- розвивати здатність 

до сприймання та 
спостереження за 
предметами; 
формувати 
уявлення про 
предмети побуту, 
які найчастіше 
використовує 
дитина, назви 
окремих їх ознак і 
дій з ними, прості 
правила безпеки 
при користуванні 

Спочатку дітям здається, що предмет існує, лиш 
поки вони його бачать, і зникає, коли йде з поля 
зору. Але згодом з’являється розуміння того, що 
предмети продовжують існувати, навіть коли ти 
їх не бачиш. Це розуміння є одним із важливіших 
етапів в когнітивному розвитку дитини: воно 
означає зародження абстрактного мислення. В 
результаті цього розуміння дитина починає 
повертати голову, щоб звертати увагу на 
предмет, вчиться примирятися з відсутністю 
людей та предметів, пізнає їх. Коли дитина кидає 
та роняє іграшки та із задоволенням дивиться як 
мама знов и знов їх піднімає, це означає, що вона 
починає розуміти ідею постійного існування 
предметів. Дитина починає повертати голову 
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ними, а також про 
іграшки, їх назви і 
дії з ними; 

- формувати 
здатність вживати у 
власному мовленні 
слова, що дають 
уявлення про час 
(зараз, потім), 
величину предметів 
(великий, малий); 

- розвивати уміння 
виконувати 
предметні дії, які 
потребують уміння 
підбирати, 
суміщати предмети 
або його частини; 

- формувати вміння 
розрізняти 
предмети за 
величиною і 
формою (великий, 
малий, схожий на 
куб, кулю); 
групувати подібні 
та співвідносити 
різні предмети за 
величиною, 
формою; 
порівнювати 
об'єкти з 
урахуванням двох 
властивостей 
(величина і форма 
тощо). 

- формувати 
здатність до 
відгуку; 

- навчати діяти за 
інструкцією; 

- формувати 
здатність вживати у 

слідом за предметом, а згодом вчиться знаходити 
частково ( а згодом – і повністю) заховані 
предмети. Вона отримує задоволення від гри в 
хованки, тому що вона підтверджує: те, що 
сховане, все одно існує. 
Як тільки дитина отримує можливість 
пересуватися, вона починає досліджувати 
навколишню дійсність, прагнучи дізнатися як 
можна більше про світ навколо себе. На певному 
етапі розвитку навіть цілої коробки іграшок, 
поставленої посеред кімнати, недостатньо для 
дитини. Вона прагне відкрити та закрити всі 
двері, спустошити всі ящики і дотягнутися до 
вази на верхній полиці.  
Для дітей з РАС характерним є істерики, крики, 
агресивна поведінка. Причини такої поведінки 
завжди є. Щоб усунути небажану поведінку слід 
використовувати правило «Дай 5». «Дай 5» - це 
сукупність п’яти питань, а саме «ХТО?», «ЩО?», 
«КОЛИ?», «ДЕ?», «ЯКИМ ЧИНОМ?», відповідь 
на які, допоможе дитині з РАС краще зрозуміти 
ситуацію, вимоги до неї, і шляхи реалізації 
вимог. Виходячи з вищезазначених особливостей 
когнітивного розвитку дітей з РАС, ми робимо 
висновок, що використання правила «Дай 5» 
суттєво зменшить напругу в дитини, оскільки 
вона почує, що саме вона (хто?) має принести 
олівці (що?) зараз (коли?) на килим (де?), для 
цього необхідно відкрити шухляду, взяти олівці, 
закрити шухляду, підійти до вихователя і віддати 
олівці (яким чином?). Якщо дитина погано 
сприймає звернену мову, то слід 
використовувати картки із зображеннями 
послідовних дій. 
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власному мовленні 
слова, що дають 
елементарні 
уявлення про 
орієнтування в 
просторі (там, тут, 
сюди, туди). 

ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ 
Чутливість до художньо-естетичних засобів 

Образотворче 
мистецтво: 
- розвивати здатність 

вдивлятися, 
розглядати художні 
зображення; 
підвищувати 
стійкість зорової 
уваги  

- формувати бажання 
маніпулювати з 
образотворчими 
матеріалами 
(малювати, ліпити, 
вирізати, 
наклеювати); 

- розвивати 
зацікавленість до 
виконання 
зображень 
дорослим; 

- формувати вміння 
емоційно реагувати 
на колір, кольорову 
пляму тощо; 

- розвивати сенсорну 
сферу завдяки 
експериментуванню 
з кінестетичним і 
зоровими 
відчуттями; 

-  формувати процес 
сприймання; 

Педагог привертає  увагу  до  предметів  
яскравих  кольорів, вчить  помічати  кольорові  
плями, сліди, форми  на  аркуші, знайомить  з  
властивостями  фарби (гуаші), робити  кольорові  
плями  долонькою  на  папері («рука  в  руці»); 
сприяє зосередженню уваги дитини на відчуттях, 
створює умови для експериментування з 
кінестетичними і зоровими відчуттями в плані 
розвитку здатності до їх сприймання. 
Знайомство з властивостями матеріалів 
(передусім, фарбою) і елементарними прийомами 
їх використання. Варіанти зображення – плями, 
лінії, форми.  
Змішування кольорів гуаші, споглядання за 
перетворенням кольорів, коли дорослий занурює 
пензлик (палець) у фарбу, а потім водить ним по 
паперу, утворюючи кольорові крапки і риски. 
Дитині так само допомагають вмочити пальчик у 
фарбу та залишати сліди на папері. 
Спільне малювання дає змогу не тільки 
розширити коло методів у межах образотворчої 
діяльності, а також знайомити аутичну дитину з 
навколишнім  світом. Малювання дорослим 
допомагає привернути увагу малюка до певних 
деталей, на які він не звертав уваги. 
Спочатку дорослий швидко малює окремі 
предмети, доволі схематично, відображаючи  
найбільш  суттєве, при цьому емоційно пояснює  
за  допомогою  слів  та  жестів, звертаючись  до  
дитини. 
Малювання пальцями, долоньками, ніжками 
(якщо  у  дитини  немає  підвищеної тактильної  
вразливості)  дає змогу розширити можливості  
дитини  щодо малювання, відчути 
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- підвищувати 
стійкість зорової 
уваги; 

- стимулювати 
розвиток 
сенсомоторних 
вмінь та 
просторової 
орієнтації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зображувальний матеріал, його  властивості, 
відчуття ритму. Якщо дитина відмовиться 
малювати з  допомогою пальців, можливе  
використання патичка або штампів. Для цього 
достатньо  взяти, наприклад, ватну паличку, 
опустити її в фарбу, а потім опустити її на  папір 
зверху вниз.  
При навчанні вирішальну роль відіграє приклад 
дорослого. Дорослий  малює, ліпить улюблену 
іграшку дитини, обов’язково супроводжуючи цей  
процес своєю емоційною розповіддю. Цей метод 
має назву «спільне  малювання». Дорослий 
постійно виказує ігрове відношення до процесу  
образотворчої діяльності, результати її 
обіграються (малюнок подарували  ляльці, 
зліпили печиво, погодували ляльку тощо). 
Мотивація повинна  викликати бажання 
малювати, ліпити, а не тільки виконувати 
вказівки  дорослого. 
Освоєння доступних для дитини способів 
зображення в малюванні та ліпленні, знайомство 
з властивостями матеріалів (фарби, глина, олівці) 
і елементарними прийомами їх використання: 
малювати (з допомогою дорослого) прямі, 
закруглені, переривчасті лінії  фломастером, 
олівцем, крейдою, фарбою; використовувати в 
малюванні техніку пальцьового малювання, 
розминати пластичну масу обома руками, 
відривати від неї шматки («рука в руці»); 
розкочувати (з  допомогою – «рука в руці») тісто 
(глину, пластилін) між долонями круговими та 
прямими рухами («Цукерки», «Печиво», 
«Горішки», «М’ячики», «Яблуко», «Колобок», 
«Олівці», «Ковбаска» тощо); наклеювати просту 
готову форму на аркуш паперу; обведення 
власної долоні, трафаретів. 
Створювати умови, щоб дитина спостерігала за 
тим, як дорослий робить аплікацію із готових 
форм знайомих  предметів, або розкладає готові 
форми на фланелеграфі, на аркуші  паперу тощо. 
Покрокове виконання дій (за потреби – з 
орієнтиром на знакові вказівники як алгоритм 
виконання послідовних дій); спонукання до 
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- розвивати 
бажання малювати, 
ліпити, 
зацікавленості до 
виконання  різних  
видів зображень; 
- формувати 
уявлення про  
властивості  різних  
матеріалів (тісто, 
глина, папір, фарби, 
олівці, крейда, 
фломастери); 
- набувати 
здатності 
правильно діяти з 
цими матеріалами 
(«рука  в  руці»); 
- формувати 
уявлення про 
співвідношення 
реального предмету 
з його  
зображенням; 
- формувати 
передумови 
ігрового ставлення 
до виробу 
(намальованого, 
виліпленого тощо). 

появи креслення (штрихів, ліній), малювання 
крапок, карлючок різного кольору, спільне 
розглядання ілюстрацій, картинок у дитячих 
книжках, на картках.  
Маніпулювання образотворчими інструментами 
та матеріалами. Сприяння розвитку у дитини 
здатності самостійно тримати у руці олівець, 
фломастер, крейду, пензлик, водити ними по 
паперу та інших поверхнях, утворюючи 
кольорові плями, риски, цятки, крапки.  
Важливо поступово зменшувати фізичну 
підтримку руки дитини (не водити рукою дитини, 
а підтримувати лише лікоть, або надавати 
імпульс до певних дій)., а також створювати  під  
час  образотворчої  діяльності  атмосферу 
піднесеного настрою та успіху. 
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- коригувати 
постанову руки 
дитини під час 
малювання; 
- формувати 
довільність дрібної 
моторики та 
здатність 
здійснювати 
специфічні дії з 
матеріалами та 
інструментами. 
 

Музична діяльність: 
- формувати уміння 

правильно вилучати 
звуки з 
використанням 
музичних 
інструментів; діяти 
за зразком, 
наслідувати прості 
рухи під музику, 
звуки та слова. 

- розвивати 
терпимість до 
звучання музики та 
співу інших людей; 

- розвивати здатність 
до візуального 
контакту через 
привертання уваги з 
використанням 
звукових ефектів;  

- налагодження 
взаємодії між 
аналізаторами за 
допомогою 
різнопланових 
ресурсів музичних 
вправ.  

 
 

На перших порах педагог має бути свідомий 
того, що дитина з розладами аутичного спектра 
може своєрідно, інколи парадоксально реагувати 
на музику. Наприклад, закривати вушка руками, 
реагуючи на тихий спів, або лагідне звучання 
певного інструменту (наприклад, гітари), і 
терпимість до різких звуків, наприклад, 
стукотіння по барабану або дерев’яним 
інструментам. Тому використання типових 
музичних засобів для створення радісної 
атмосфери, або очікування певного емоційного 
відгуку на музику може не досягнути своєї цілі. 
У зв’язку із цим типовими є протилежні (але 
обидва помилкові) висновки: 1) треба не зважати 
на її реакції і все одно це робити, сподіваючись, 
що вона звикне; 2) раз дитина чогось не хоче 
(слухати певну музику, або спів інших), цього не 
треба робити. У першому випадку відбувається 
жорсткий примус, у другому – поступка дитині, 
дії за її «сценарієм». Якщо йдеться про справжній 
розвиток аутичної дитини, то головною має бути 
ідея розширення діапазону її сприймання 
сигналів довкілля, все більшого набуття нею 
різноманітних можливостей для самовиявлення, 
становлення конструктивної взаємодії.     
В основі зацікавленості дитини лежать прийоми 
активізації її уваги, а саме: чіткість, виразність, 
яскравість подання матеріалу, різноманітні 
темброві відтінки. 
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Налагодження музичного контакту з дитиною 
відбувається передусім через її емоції і відчуття. 
Йдеться про відкриття для неї того «музичного 
простору», який поступово охоплює звуки, 
музику, предмети, рухи, голос і слова, що 
взаємодіють у межах цього простору. Освоєння 
цього простору надає дитині відчуття безпеки. І 
це – першочергове завдання для педагога по 
відношенню до дитини з аутизмом. Другим 
кроком є налагодження комунікації з нею. Так 
само, як і у випадку зі здоровими дітьми, коли 
йдеться про дітей з аутизмом, то вихователям і 
батькам бажано підтримувати що¬найменшу 
самостійну музичну діяльність дітей. Важливо 
зрозуміти, на які саме ритмічні, вокальні, рухові 
прояви вона реагує, які  звуки і дотики допускає, 
і розбудовувати «діалог», орієнтуючись на 
прийнятні нею стимули. 
На початку дитина може бути просто присутня на 
таких заняттях, але поступово їй треба 
допомагати долучатися до тих дій, які виконують 
інші діти: заохочувати підспівувати та 
виконувати різні рухи під музику та спів 
дорослого; танцювальні, ігрові дії з предметами; 
виконувати рухи спільно з дорослим. 
Не слід сподіватися, що будь-яку вправу можна 
зразу виконати з аутичною дитиною. Але у неї, 
як і будь-якої іншої дитини можна розвинути 
потрібні уміння та навички за умови, що педагог 
буде прагнути взаємодіяти з нею творчо, з 
видумкою, а також запасеться терпінням.  
Серед різноманітних музичних вправ, що є в 
арсеналі керівника музичних занять, обов’язково 
будуть такі, які викличуть цікавість дитини з 
РАС. Частіше за все – це музика, або співи, які 
мають виражене емоційне забарвлення. 
В процесі розбудови взаємодії з дитиною має 
сенс звертати її увагу на все розмаїття вражень, 
які можна отримати від маніпуляцій з певними 
предметами, що дають змогу отримати певний 
звук, щоб вона чула, бачила, а також відчувала у 
всіх доступних для її сприймання деталях 
обставини, у яких може з’явитись. 
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 Прості відомі вірші можуть стати основою 
вправ, у яких задіяно усі можливі органи чуття. 
При цьому, звук або дотик не сприймається як 
окремий чуттєвий подразник: вони пов’язані, 
наприклад, із рухами усього тіла (приспівка 
«Ладки, ладоньки, ладусі»): 
Подібні вправи важливо робити весело, 
звертаючи особливу увагу на щільні дотики 
долонями (ступнями) при контакті. 
Відомо, що музичне переживання само по собі 
сенсорно, оскільки музика – і найпростіші 
співзвуччя, і складні образи – насамперед 
сприймається чуттєво.  
Розвинені сенсорні процеси є показниками 
цілісного сприймання, розрізнення виразних 
почуттів, а також проявів, пов’язаних зі 
сприйняттям окремих властивостей музичних 
звуків. В основі розвитку музично-сенсорних 
процесів лежить вслуховування, розрізнення, 
відтворення чотирьох основних властивостей 
звука — висоти, тривалості, тембру, сили.  
У ситуації виконання багатьох вправ може 
відбуватися поєднання різномодальних 
аналізаторів: це можуть бути пісні з 
використанням різних музичних інструментів, 
пісні та музична гри з певними атрибутами, 
музично-ритмічні ігри для сенсорної стимуляції 
(танці з хустинами). 
Виконання подібних вправ важливо тому, що 
вони розвивають у дитини з аутизмом здатність 
до чуттєвого сприймання світу, спoглядання 
його, дають змогу розкривати її можливості, 
утримувати увагу на нових враженнях від 
довкілля. 
Для того, щоб дитина захотіла наслідувати рухи і 
звуки, вони мають бути привабливими для неї. 
Це можуть бути ігри зі звуками чи рухами, до 
яких педагог прагне долучити дитину. 
Можна пробувати доторкатися і до інших частин 
тіла дитини: до вушок (трохи їх потерти), до 
плечиків (поплескати по ним), до грудини 
(гладити та постукувати, прагнучи досягти 
розкутості дитини). Потім ці дії перетворюються 
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- вчити 
наслідувати рухи, 
звуки; 
- формувати 
уміння правильно 

у «сидячі танці». Поступово до рухів 
підключається виразна гармонійна музика та 
текст пісні.  
Можна придумувати дуже багато рухів, а музика 
з’явиться в результаті звуків – плескання, 
притупування, клацання тощо. 
У цьому контексті надзвичайно цікавою є такий 
спосіб вилучення звуків, як гра звуками свого 
тіла та на його поверхні. 
Йдеться про так звані «звукові жести» (Г. 
Кетман), а саме – гру звуками свого тіла, на його 
поверхні: плескання у долоні, по стегнах, грудях, 
притупування ногами, клацання пальцями, 
цокання язиком тощо. Таку «гру» можна вважати 
елементарним музикуванням (К. Орф), бо за неї 
використовуються ті інструменти, які дані 
людині самою природою.  Звукові жести є 
особливою формою темброво-ритмічного 
супроводу, що уможливлює найпростішу активну 
участь дітей в музикуванні. Їх використання 
вносить елемент руху, необхідний для відчуття 
музики і для освоєння дітьми її ритму, тому що 
так він найкраще усвідомлюється і засвоюється. 
Педагогічна незамінність звукових жестів 
полягає в тому, що оволодіння музичними діями 
відбувається безпосередньо через тіло дитини. 
«Елементарне музикування» враховує 
індивідуальні особливості кожної дитини, при 
цьому передбачає взаємодію між людьми. 
В процесі виконання дитячих пісень дітей з 
розладами аутичного спектра слід стимулювати 
до наслідування простих рухів під музику. Так, 
виконання пісні «Де ж це наші дітки» з дітьми, 
які мають розлади аутичного спектра, має свої 
нюанси: на початку педагог звертає увагу дітей 
на частини їх тіла (ручки, ніжки), які варто 
спочатку допомогти їм «заховати», а потім 
«знайти», висунувши наперед, а потім, коли йде 
приспів «так танцюють наші ручки (ніжки)», то 
сприяти не тільки ізольованим рухам дітей 
своїми руками (ногами), але й також контакту 
рук (ніг) дітей між собою. Завдяки таким діям 
відбувається усвідомлення дітьми свого тіла, 
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вилучати звуки з 
використанням 
музичних інструментів. 
- розвивати 
здатність підтримувати 
візуальний контакт; 
- гармонізувати 
кінестетичну систему 
(через активні 
цілеспрямовані рухи 
дрібної та загальної 
моторики); 
- формувати 
почуття ритму та 
зорово-моторну 
координацію. 

відчуття інших, а також прийняття того, що вони 
щось роблять (наприклад, «танцюють») разом. 
У цьому ж сенсі варто спонукати дітей, щоб вони 
підспівували, наслідуючи звуки та слова. Такі 
вправи мають особливе значення, оскільки 
припускають активну музичну діяльність самих 
дітей, але для цього необхідно дотримувати 
низки правил. Пісні мають бути цікавими за 
змістом, простими за вимовою тексту, а також 
малюнком мелодії, з короткими фразами, що 
повторюються. В процесі виконання таких вправ 
педагог хвалить дітей за те, що вони 
підспівували, а також заохочує тих, хто досі не 
співає, але вже готовий до підспівування, 
наприклад, губами артикулює слова. 
Дитину можна заохочувати повторювати певні 
слова-вигуки, долучаючи до музично-ритмічних 
ігор-діалогів. Виголошенню слів-вигуків може 
передувати подібне за ритмом вилучання звуку з 
ударного інструменту, як, наприклад, у пісні 
«Гусеня» 
Зважаючи на схильність аутичних дітей до 
стереотипій, варто з самого початку 
демонструвати різні варіанти звучання голосу і 
спонукати дітей до такого самого наслідування. 
Так, наприклад: у грі «Чий будиночок?» дитині 
пропонується показати, як нявкає кішка (низький 
звук) або кошеня (високий звук). 
Задля розвитку пісенного відгуку дітям з 
аутизмом, так само, як і маленьким дітям з 
нормальним типом розвитку можна 
запропонувати такі дидактичні ігри, як «Поклич 
кішечку», «Курочка і курчата». Важливо не 
забувати, що для активних проявів аутичну 
дитину варто стимулювати, і тоді, коли їй треба 
слухати когось, і тоді, коли приходить її черга 
щось співати. 
Під час музичних дій може відбуватися і 
стимуляція до наслідування простих рухів. Так, 
під характерну музику (наприклад, фрагменти 
«Карнавалу тварин» Сен-Санса), педагог 
демонструє, як рухається слон, кури і півник, 
черепаха (у супроводі відповідних музичних 
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фрагментів), заохочуючи дітей наслідувати ці 
руки, розгортає це як виразну та цікаву гру.  
Окремо слід працювати над становленням 
почуття ритму та координованості у дитини, 
тому що це сприяє розвитку її «включеності» у 
навколишнє середовище, і власне її адаптивності 
як такої. 
Так, наприклад, пісню «Пташечка» (М. 
Раухвергер) починають співати малюки всі 
разом, і на сло¬ва «Полетіла пташка... ай!» то 
одна, то друга дитина, зображую¬чи пташку, 
«летить» – бігає по кімнаті. У свою чергу рухи 
часто супроводяться пісеньками, примовками, які 
диктують послідовність ігрових дій. 
З огляду на біоритмічну основу функціювання 
людського організму надзвичайно важливим є 
виховання у дитини відчуття ритму як 
стрижневий засіб організації взаємозв’язку між 
процесами навколишнього середовища і 
функціюванням людини в ньому.  
Відомо, що незамінними для розвитку у дітей 
почуття ритму та інтонаційного слуху є 
мовленнєві вправи. Ритм, укладений в словах, 
фразах, відчувається дітьми природно (навіть 
якщо вони самі не говорять, або не хочуть 
говорити). Тому через ритмодекламацію під 
музику (тобто відтворення ритму мовно–
дикційним способом) здійснюється опанування 
різних доступних дітям текстів, вирівнюється 
відчуття ритму і ритмічної пульсації 
(Л.О.Куненко). Ритміко–рухливі ігри під музику 
відновлюють або корегують відчуття ритму через 
фізичну участь в ній (налагодження 
кінестетичної системи). 
Існує поняття «мовленнєве музикування», суть 
якого полягає у тому, що звуки (слова) 
проплескують, переносять на шумові 
інструменти, роблять основою багаторазових 
повторів. В основі мовленнєвого музикування 
лежить ідея спільності виразних засобів 
мовлення і музики.  
Одна з умов формування почуття ритму і 
координації у дітей з аутизмом  супровід 



 
 

191 

ритмізованого мовлення музичними 
інструментами (вірш-забавлянка «Їде, їде пан, 
пан»): 
Ритмічний малюнок може бути заданий 
спільними упорядкованими рухами, якими є так 
звані хороводи, коли діти стають у коло, 
тримаючись за руки та рухаються по колу. Якщо 
дитина не може тримати інших за руки, між 
дітьми стає педагог, який собою замикає 
ланцюжок, при цьому прагнути варто того, щоб 
аутична дитина поступово допускала, коли її за 
руку підтримує інша дитина, а потім – і сама 
тримала її руку.  
Для такого хороводу варто обирати пісні, які 
мають і ритмічність, і протяжність, наприклад, 
українська народна пісня «Вийди–вийди, 
сонечко»: коли дорослий тримає дитину за руку і 
співає (або промовляє віршований текст), варто 
наголоси у словах посилювати акцентним 
стисканням долоні дитини власною долонею. 
Тоді дитина сприйматиме ритм не тільки на слух, 
але й на дотик, що сприятиме більшій інтеграції 
вражень навколишнього світу. Поступово 
виконання такої пісні можна різноманітити 
додатковими рухами: як супровід до певних 
рядків – притупцьовувати ногами, плескати у 
долоні, повертатися навколо себе.  
Відпрацьовувати ритмічність і координованість 
можна і за виконання вправ на узгодженість 
рухів до текстового змісту.  
Завдяки виразним словесним та пластичним 
проявам педагога, дитина  зосереджує увагу на 
його рухах і, за певною допомогою (наданні 
імпульсу до її власних рухів), виконує хоча б 
деякі дії, відповідні до тих, що демонструє 
педагог.   

Театральна 
діяльність 
- розвивати 

передумови 
становлення 
образних рухів;  

Допомога дитині у здатності робити найпростіші 
образні рухи; звертання уваги малюка на мімічні 
та пантомімічні жести, коментування їх, 
узгодження з інтонаційно виразними фразами, 
віршами, піснями. Демонстрація різнопланових 
театральних реквізитів – хусток, ляльок-
рукавичок, елементів костюмів. 
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- формувати вміння 
слухати та 
реагувати на 
елементи 
театралізованої 
діяльності; 

- формувати 
здатність до 
повторення (за 
допомогою 
педагога) простих 
театралізованих дій. 

- коригувати 
ригідність та 
вузькість уваги, 
поширювати 
діапазон 
сприймання;  

- розвивати здатність 
до візуального 
контакту;  

- формувати 
взаємодію між 
різномодальними 
аналізаторами 

- формувати 
здатність брати 
участь у художніх 
постановах та 
виставах; 

- розвивати здатність 
відгукуватися на 
прояви героїв 
різних 
театралізованих дій. 

- розвивати здатність 
підтримувати 
візуальний контакт 
під час 
театралізованих 
дій;  

- формувати зорово-
моторну 

Знайомство з театральними атрибутами, 
характерними ознаками та деталями, 
пов’язаними з персонажами казок та 
мультфільмів 
Долучення до систематичного слухання виразно, 
з багатими інтонаціями виконуваних казок, 
віршів, потішок. 
 Допомагати дитині виконувати образні дії, 
повторювати рухи та дії героїв, показані 
дорослим, мімічні та пантомімічні жести. 
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координацію через 
пластичний 
самовираз. 

ГРА ДИТИНИ 
Налагодження 
контакту: 
- формувати 

цілеспрямовану 
активність дитини; 

- розвивати 
уважність дитини; 

- формувати 
позитивний 
емоційний відгук; 

- сприяти 
формуванню 
базового відчуття 
безпеки та довіри 
до людей; 

- сприяти 
становленню 
здатності до 
контакту. 

Якщо дитину з РАС без належної підготовки 
прийняти в групу, то нове середовище може бути 
для неї стресогенним, і вона виявлятиме 
проблемну поведінку. Тому вкрай необхідно 
перш за все створити середовище, яке б  дитина 
відчувала як безпечне для себе. 
Спочатку фахівець на індивідуальних заняттях 
поступово вибудовує спілкування з дитиною, що 
ґрунтується на довірливих стосунках. Емоційний 
зв'язок із дорослим не тільки розширює уявлення 
дитини про навколишній світ, а й змінює її 
сприймання себе самої. Дитина починає краще 
розуміти свої емоції, уявляти результати своїх 
дій і, як наслідок, стає більш відкритою для 
спілкування з іншими людьми. 
Таким чином, з’являється можливість для 
включення дитини в групове заняття, а 
емоційний контакт з педагогом стає необхідним 
«містком» для цього. Педагог супроводжує і 
підтримує дитину при першому досвіді 
перебування на групових заняттях, допомагає 
зорієнтуватися у новому середовищі, подолати 
страх та невпевненість. Спочатку час 
перебування дитини у групі повинен бути 
коротким, дозованим за насиченістю. На 
першому етапі, заняття повинні бути короткими, 
що дозволить дитині швидше навчитися брати 
участь в занятті від початку до кінця. Якщо ж 
дитина не готова брати участь в новому для неї 
занятті більш ніж декілька хвилин, необхідно 
надати їй можливість приєднуватися на певний 
проміжок часу до дітей для того, щоб пограти в 
улюблену гру, а потім перепочити від активної 
спільної діяльності. 
При введенні у групу важливо, щоб дитина мала 
можливість спочатку поспостерігати за тим, що 
відбувається і тільки потім стати учасником 
заняття. Умови, в яких проводиться ігрове 
заняття, надають дитині таку можливість. 
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Знаходячись у тій самій кімнаті, що і інші діти, 
дитина може не сидіти разом з іншими, а 
спостерігати зі сторони. Поступово вона звикає 
до нової ситуації і в якийсь момент сама вирішує 
приєднатися до гри та зробити щось разом з 
іншими дітьми.  
На занятті дитину можна посадити навпроти 
інших дітей; це допомагає їй зосередитися на 
обличчях інших учасників, на ігрових та 
наслідувальних діях. Усі діти сидять у колі, 
обмежений простір якого дає змогу краще 
концентрувати увагу та долучатися до діяльності, 
а короткі завдання полегшують регулювання 
тривалості участі дитини в занятті.  
На етапі встановлення контакту основними 
іграми є ритмічні. Їх ціль –  емоційне єднання 
дітей та дорослих, наслідування емоцій. Ритм 
грає важливу роль в організації поведінки 
дитини. Ігри відбуваються одна за одною в 
певній послідовності. Дитина швидко засвоює їх 
порядок, починає чекати улюблену гру, знає, 
коли заняття закінчиться.  
Зовнішній ритм, заданий педагогом, допомагає 
дитині організувати власну активність: багатьом 
легше плескати у долоні або хитати головою в 
ритмі вірша або пісні, що звучить. Якщо рухи 
дитини підкорені зовнішньому ритму, їй легше і 
змінювати їх за ходом виконання завдання: 
зупинитися, коли замовчить педагог, який читає 
вірш, збільшити темп або ж змінити сам рух. В 
умовах ритмічно організованої дії дитині не 
надають інструкції, а створюють таке 
середовище, в яке вона сама долучається у гру та 
може здійснювати конкретні повторювані рухи. 
Таким чином, ритм виконує функції 
стимулювання та регуляції, активізуючи дитину 
та спонукаючи її взяти участь в запропонованих 
іграх, а також дає змогу організувати свою 
активність, співвіднести її з діяльністю інших 
учасників заняття. 
Дорослі розповідають вірші–забавлянки, 
супроводжуючи їх простими рухами 
(погойдування, нахили, плескання у долоні)  і 
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залучають дітей до цих рухів. Використовуються 
вірші з емоційною кульмінацією, коли треба 
зробити акцентований рух, або вигукнути щось. 
Гарно активізує дітей зміна ритму (наявність 
пауз, зміна темпу). Все це допомагає дитині 
приєднатися до спільної діяльності – спочатку 
емоційно, а потім і власними рухами. 
Важливо, що до дитини не має бути прямого 
звернення зі сторони дорослого, вимог виконати 
якийсь рух – вона виконує це самостійно, 
захоплюючись ритмом та емоціями. 

ЗДОРОВ Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 
Рухова активність на 
рівні елементарних 
відчуттів: 
- формувати 
навички схоплювати 
предмети різної 
величини та форми і 
розглядати їх; 
- формувати 
сенсомоторний досвід 
- коригувати 
сенсомоторні  відчуття; 
- розширювати 
обмежений спектр 
рухів, які виконують 
тільки роль 
аутостимуляції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так як в перші місяці дитина виявляє хаотичну 
рухову активність, але у неї з’являється слухове і 
зорове зосередження вже на другому тижні 
життя,  в перше півріччя життя першочерговим 
завданням для дитини виступає набуття 
сенсорного досвіду. Однорідне середовище, в 
якому перебуває дитина, її знаходження  в 
одному місці, в одному положенні тіла є 
негативними факторами розвитку і, навпаки, 
насичене яскравими кольорами, звуками, 
тактильними відчуттями середовище, сприяє 
розвитку сенсорики. Аутична дитина може бути 
негативно налаштованою на зміну звичних для 
неї умов перебування. Але це не означає, що 
зміни негативно впливають на неї. Вона потребує 
більше часу, щоб освоїти нове, і різка зміна 
заплутує її, вона почувається невпевнено.  
Пропонування дитині нових якостей відчуттів 
повинно відбуватися поступово, слід дати їй 
можливість довше взаємодіяти з тією чи іншою 
якістю.  А з іншого боку, вчасно переключати на 
нову, уникаючи, таким чином, хронічних 
аутостимуляцій. Інколи для того щоб аутична 
дитина зробила крок в сенсорному пізнанні світу 
слід пропонувати дитині «над-дозу» сенсорних 
відчуттів, які вона отримує в аутостимуляціях, 
щоб вона отримала те, що їй необхідно, і стала 
готовою для сприймання нового досвіду.  
Діти з аутизмом можуть знаходитися на цій стадії 
психомоторного розвитку в більш пізньому віці, 
або мати певні психомоторні проблеми, 
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вирішення яких повинно було відбутися в перше 
півріччя життя. Наприклад, таке характерне 
явище у дітей з аутизмом, як гримасоподібні 
вирази  обличчя можна пояснити як хаотичне 
напруження м’язів обличчя, тоді як міміка – це  
узгоджена робота лицевих м’язів. Дитина ніби 
грається з кінестетичними відчуттями, що 
обумовлено складністю інтеграції даного 
сенсомоторного досвіду, адже напруження 
певних м’язів обличчя тягне за собою 
підтягування, опускання інших частин обличчя, 
розслаблення, розтягування інших м’язів.   
У аутичної дитини аутостимуляція – це не тільки 
намагання засвоїти сенсорну інформацію, а й 
форма захисту  від нового. Тому дорослий 
повинен чітко розрізняти, бачити, коли дитина 
стимулює себе, щоб розібратися з незнайомими 
відчуттями, а коли аутостимуляція вже має 
виключно захисну функцію. Якщо дитина при 
стереотипних діях, що викликають певні сенсорні 
відчуття, час від часу вже виявляє інші (можливо 
вищі) форми поведінки, слід докласти зусиль для 
перетворення стереотипної поведінки на цю нову 
форму активності, що з’явилася.  
Зважаючи на таку типову для РАС ознаку, як 
складність пристосування до нового, слід, 
починаючи вже з перших місяців (перших етапів 
розвитку психомоторики), готувати її до того, що 
мінливості середовища ніяк не уникнути.   
Помилковим буде підхід, який передбачає 
ізолювання аутичної дитини від всього того, що 
їй не до вподоби (яскраве світло, водне 
середовище). А з іншого боку, безкомпромісне 
занурення дитини  в нові для неї подразники, 
сформує у дитини ще міцніші форми захисту 
(різноманітні аутостимуляції, відчуження), що 
гальмує її розвиток. Дорослий повинен знайти 
тонку грань між обома крайнощами.  
В діагностиці обов’язково треба визначитися, чи 
справді у дитини є «сенсорний голод». І якщо не 
сформовані всі інші моторні навички, треба 
починати з сенсорного насичення дитини, 
незважаючи на її вік. 
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Для дітей старшого віку, у яких вже є певний 
руховий арсенал, сенсорне насичення 
відбувається за допомогою складніших вправ, 
характерних до локомоторного періоду. 
Для формування сенсомоторного досвіду 
корисними можуть бути наступні вправи: 
• Вправа «слідкування за предметом». 
Навчання дитини слідкуванню  за переміщенням 
предмету, який знаходиться в полі зору. Перед 
дитиною на відстані 60-70 см. від обличчя 
дорослий починає похитувати предмет, 
наприклад, кільце певного кольору, яке 
насаджене на 60-70-ти см. стержень з амплітудою 
7-5 см.  та частотою одне-два коливання в 
секунду. Завдання дорослого привернути погляд 
дитини до предмету, який переміщується. 
Головною умовою цього є колисання іграшки 
при переміщенні у всіх напрямках. Починати 
переміщення слід тоді, коли дитина її побачить, 
тобто сконцентрує погляд на предметі який 
колишеться перед її обличчям. Тоді дорослий 
починає пересувати кільце вправо, вліво, вверх, 
вниз, приближувати його до дитини на відстань 
20-30 см. та віддаляти на 1,5 м. від дитини. Слід 
так тримати стержень з кільцем щоб дитина не 
відволікалася на обличчя дорослого або інші 
яскраві предмети.   
• Вправа «схоплення та розглядання   
предметів». Розмістити перед дитиною кілька 
брязкалець, дзвіночків (предметів які можуть 
створювати звук) та різнокольорову іграшку 
прив’язану до них. Зробити це так щоб дитина 
мимовільними рухами торкалася іграшки, що б 
призводило до звучання брязкалець та дзвіночків, 
які знаходяться в полі зору дитини але за межами 
безпосереднього тілесного контакту. Якщо 
дитина лежить і ще немає навички сидіння, цю 
установку слід розмістити над її головою. Якщо  
дитина може стояти на колінах і повзати, слід 
розмістити так, щоб дитина, стоячи на колінах, 
дотягувалася ручкою до підвішеної іграшки. 
Дорослий спочатку розкритою долонею дитини 
торкається іграшки, потім направляє руку 
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дитини, яка намагається схопити іграшку, і на 
кінець стимулює бажання дитини  тягнутися до 
іграшки, наприклад, створюючи цікавий для 
дитини звук.         
• Вправа «схоплення предметів різної 
величини та форми (круглої, квадратної, 
прямокутної, трикутної)».  Для вправи можна 
використовувати великі та маленькі кільця від 
дерев’яної піраміди, дерев’яні бруски квадратної, 
круглої, трикутної та прямокутної форми. Розмір 
дидактичного матеріалу слід підбирати, 
враховуючи розміри руки дитини.  В ході заняття 
дорослий демонструє по-черзі предмети різної 
величини, стимулюючи дитину потягнутися до 
кільця і схопити. Теж саме з різноманітними 
формами.  
• Замотування дитини в приємну на дотик, 
м’яку тканину (ковдру). Дитина лягає на край 
ковдри, ноги разом, руки – прижаті до тулуба, 
голова лежить так щоб дитина могла вільно 
дихати, дорослий тісно замотує її в ковдру. 
Проблеми гіпо- та гіпертонусу м’язів в стані 
спокою та русі теж пов’язана з формуванням 
умовних рефлексів. Дитина навчається 
розслабляти та напружувати м’язи тоді коли 
цього вимагає ситуація. Наприклад, коли вона 
лежить м’язи спини  розслаблені, коли сидить – 
м’язи плечового поясу, шия напружені, ноги – 
розслаблені, коли йде – м’язи згиначі та 
розгиначі ритмічно напружуються та 
розслабляються, без зайвих гіпер- та гіпотонусів, 
що робить ходьбу вільною. 
Для роботи з урівноваження тонічної організації 
дитини можна використовувати такі вправи: 
•  Довільне напруження та розслаблення 
м’язів; 
•  Релаксаційний масаж; 
•  Глибинний масаж – натискання та 
стискання частин тіла (особливо при 
гіпертонусі). Наприклад, міцні обійми. 
•  Піднімання, підкидання дитини вверх 
(дитина напружує м’язи).   
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Починаючи з 5-го місяця дитина виявляє перші 
надбання узгодженої роботи м’язів тіла. З цього 
часу аж до кінця першого року життя слід робити 
акцент на пізнання власного тіла,  його 
можливостей та управління ним (поки що 
безвідносно до простору). 
У дитини природно виникає бажання підняти 
голівку, повернутися на інший бік, потягнутися 
рукою, зайняти положення сидячи. Оскільки, 
реалізувавши одного разу рух і отримавши 
бажане, дитина йде дальше, нею керує 
пізнавальний інтерес, вона ніби передбачає, що 
може адаптуватися, знайти комфортну для себе 
ситуацію. Мотивацію маніпуляції власного тіла 
слід підтримувати, незважаючи на те, що 
поведінка, нею обумовлена, здається 
примітивною.  
Корисною для дитини буде гімнастика та 
різноманітні вправи, коли дорослий активно 
рухає кінцівками, тулубом, голівкою дитини. При 
цьому дорослий повинен відслідковувати рухові 
імпульси дитини, спрямовані на виконання руху, 
який здійснює дорослий, активно рухаючи тіло 
дитини, або на опір таким рухам. Опір також слід 
вважати певною активністю  дитини – 
напруження м’язів, як правило, кількох, для того, 
щоб досягнути бажаного (уникнути небажаного 
руху), що  є умовою психомоторного розвитку. 
Через активні рухи із задіянням тіла дитини 
можна відкривати для неї рухи і їх наслідки. 
Дорослий в ході таких активних дій повинен 
стимулювати дитину до пізнання її власного тіла. 
Допомагати дитині обмацувати руки, ноги, 
голову, живіт.  
Формування здатності до зайняття поз тіла 
(сидіння, стояння на колінах, спираючись на руки 
або без опори, стояння на ногах, спираючись на 
руки або самостійно тощо) повинно в 
різноманітний спосіб стимулюватися дорослим. 
Наприклад, класти дитину в незручне для неї 
положення. Іншим стимулом може бути, 
наприклад, цікавий об’єкт, до якого наче можна 
дотягнутися, але для цього потрібно підвестися, 
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Рухова активність на 
рівні сприймання: 
 - формувати 
долокомоторні  
навички  (передусім 
пози тіла). 
- налагоджувати 
тонічну організацію та 
рівновагу та рівновагу; 
- продовжувати 
формування 
сенсомоторних 
функцій. 

витягнути руки, опертися на ручки. Для дітей 
цього віку цікавими є предмети, звуки, які 
контрастують із звичним середовищем.  
Нижче наведено деякі гімнастичні вправи, які 
можна використовувати:  
• Дитина лежить на спині, дорослий згинає 
та розгинає її ніжки в колінах, дві ніжки разом 
або по-черзі. 
• Дитина лежить на спині, дорослий, 
притримуючи її ніжки, розпрямлені на поверхні, 
тримає дитину за ручки і піднімає в положення 
сидячи. Відпускаючи відслідковує  чи буде 
дитина опиратися вільному падінню її корпусу 
тіла. 
•   Дитина лежить на спині, дорослий зігнуті 
в колінах ніжки дитини схиляє праворуч та 
ліворуч, торкаючись ними поверхні на якій 
лежить дитина.  
•  Дитина в положенні сидячи, дорослий 
допомагає їй обхопити руками її зігнуті в колінах 
ноги, потім здійснювати у зігнутому положенні 
коливальні рухи назад – лягає на спину, вперед – 
повертається в початкове положення. 
•  Дитина лежить рівно, дорослий перекочує 
дитину з живота на спину і назад. 
•  Перекочування через голову вперед – 
дитина впирається руками і головою, а дорослий 
допомагає закинути ноги, назад – дитина лежить 
на спині, а дорослий піднімає її ніжки вверх та 
вперед за голову, допомагає витягнути голівку  і 
підвестися у положення сидячи на колінах. 
•  Корзинка. Дитина лягає на живіт, 
дорослий допомагає їй взяти ліву ніжку лівою 
рукою, правою рукою – праву ніжку, ліктями до 
середини. Потім в такому положенні, із 
допомогою дорослого чи без, в залежності від 
рівня розвитку дитини, дитина здійснює 
піднімання та опускання зімкнутих рук та ніг 
вверх. Кількість разів та міру самостійності 
виконання слід підбирати, враховуючи фізичну 
та психологічну готовність дитини. Орієнтовною 
кількістю піднімання – опускання є 50 разів за 
один підхід, якщо дитина не самостійно виконує 
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вправу, і біля 15-20 разів за один підхід, якщо 
самостійно. Виконуючи цю вправу, дорослий 
повинен прагнути до поступового зменшення 
ступеню власної допомоги дитині. 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК 
Оволодіння 
первинними вміннями: 
- Формування 

навички 
самостійно їсти  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Привчати займати визначене місце за столом 
під час прийому їжі. 
2. Формувати навичку правильного сидіння за 
столом під час їжі.   
3. Вдосконалювати вміння користуватись ложкою 
під час їжі. 
4. Вдосконалювати вміння пити з чашки. 
5. Вчити акуратно розгортати прості обгортки 
(цукерки, печиво, шоколад) та відкривати 
коробки, банки, контейнери тощо. 

 
 - Формування навичок 
охайності та гігієни 

1. Формувати вміння виражати прохання за 
необхідності відвідування туалету (жести, звуки, 
мовленнєві  реакції). 
2. Вчити знімати предмети одягу перед 
справлянням потреби. 
3. Вчити справляти свої потреби в спеціально 
відведеному місці (туалет). 
4. Вчити одягати окремі предмети одягу після 
справляння потреби. 
5. Формувати вміння мити руки після 
відвідування туалету. 
6. Формувати вміння мити руки за визначеною 
послідовністю: взяти мило, змочити руки та мило, 
намилити долоні, покласти мило до мильниці, 
змити мило водою, витерти руки рушником). 
7. Формувати вміння користуватись  особистим 
рушником. 
8. Вчити чистити зуби, виконувати спільні дії з 
дорослим у процесі чищення зубів. 
9. Формувати вміння вмиватись, купатись, мити 
волосся за допомогою дорослого. 
10. Формувати вміння розчісувати волосся з 
допомогою дорослого, спостерігаючи за 
розчісуванням перед дзеркалом. 
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11. Формувати вміння визначати своє  місце у 
просторовому середовищі (стілець, ліжко, шафа, 
тощо). 

- Формування навичок 
самостійного вдягання 
  

1. Формувати позитивне відношення до процесу 
вдягання, роздягання. 
2. Формувати вміння знімати прості предмети 
одягу та взуття без застібок. 
3. Вчити допомагати дорослому своїми діями в 
процесі роздягання та одягання. 
4. Вчити користуватись застібками типу  
«липучка», «блискавка». 

- Формування 
трудових навичок 

1. Вчити піднімати та класти на місце іграшку 
(«рука в руці»). 
2. Вчити прибирати іграшки у визначене місце. 
3. Вчити ставити взуття у визначене місце. 
4. Формувати поняття про місце зберігання одягу. 
5. Формувати вміння розуміти та виконувати 
доступні доручення (дай, принеси, візьми, 
поклади).   

 
Життєві компетентності 
Дитина починає усвідомлювати відчуття, які надходять від її м’язів, сухожиль 

тощо і численні повторення яких утворюють її тілесні відчуття. Вирізняє себе 
від інших об’єктів. Виявляє вибірковість, швидкоплинність емоцій, що 
супроводжують різноманітні маніпуляції. Дитина розширює простір свого «Я», 
виявляє відчуття приналежності їй як власного фізичного тіла, так і 
приналежності інших предметів та людей. Починає приймати іншу людину. 
Виявляє емоції, що супроводжують цей процес – вибіркову терпимість, почуття 
безпеки, зацікавленість. Певною мірою регулює свої елементарні дії для 
досягнення простого результату (наприклад, при виборі предмета або партнера 
для елементарної діяльності). 

Починає наслідувати звуки та рухи, здатна до зорового контакту під час 
спілкування, використовує прості жести під час контакту з навколишніми 
людьми, повторює окремі слова, використовує погляд та жест з метою 
привернути увагу іншої людини. 

- дивиться в обличчя; 
- досліджує предмети різноманітними способами: роздивляється предмет в 

руці, перекладає предмет з однієї руки в іншу, бере два предмети зі столу, стукає 
двома предметами один об одний; 

- тягнеться за предметом, захоплює його великим та вказівним пальцями; 
- слідкує поглядом за рухомим предметом, фіксуючи на ньому погляд; 
- торкає руками власне відображення у дзеркалі; 
- повертає голівку в пошуках вихідного звуку; 
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- будує предмети із двох кубиків; 
- залюбки роздивляється яскраві картинки; 
- спостерігає за будівництвом башти 
- реагує на стимуляцію тактильних відчуттів за допомогою чергування   

торкань твердою–м’якою, сухою–вологою, теплою–холодною поверхнями; 
- виконує скоординовані дії з предметами (ставить  кубик  на  кубик, нанизує  

кільця на пірамідку тощо); 
- виділяє окремий предмет серед інших за проханням дорослого; 
- співвідносить знайомий об’ємний предмет з його плоскінним зображенням; 
- знаходить  і  приносить  заданий  добре  знайомий  предмет; 
- знає та впізнає серед інших червоний та жовтий кольори; 
- малює кола; 
- виконує подвійне прохання. 
Дитина здатна зацікавитися певними видами діяльності, спостерігає за 

процесом ліплення або малювання; здатна здійснювати прості дії з матеріалами 
(наприклад, бере  в  руки  тісто  та  маніпулює з ним) та повторювати певні рухи 
(можливо, за допомогою дорослого): залишає  сліди  від  фарби  на  папері, 
малює  лінії  фломастером, фарбою, розмазує пластилін.  

Дитина має почуття безпеки та довіри, а також передумови арт-педагогічного 
діалогу з педагогом (завдяки спеціально підібраним засобам привертання її 
уваги та зацікавленості). Діти здатні сприймати та емоційно відгукуватися на 
театралізовану гру, допускати допомогу педагога у виконанні певних дій. 

Дитина в ході улюблених ігор прислуховується до знайомих забавлянок, 
дивиться на інших учасників, за бажанням виявляє власну активність, щоб 
поросити дорослого продовжувати. 

Володіє різними формами активних проявів, має сформовані передумови 
сенсомоторної координації. Має тонічне прилаштування близьке до норми, 
узгоджену роботу м’язів тіла, сформовані автоматизми. 

Навички самообслуговування: 
- займає визначене місце за столом під час прийому їжі; 
- користується ложкою під час їжі; 
- п’є з чашки; 
- вміє розгортати прості обгортки; 
- вміє відкривати коробки, банки, контейнери тощо 
- виражає прохання (визначеним способом) за необхідності відвідати туалет; 
- знімає окремі предмети одягу перед справлянням потреби; 
- знає спеціально відведене місце (туалет), де потрібно справляти  свої 

потреби; 
- одягає окремі предмети одягу після справляння потреби; 
- миє руки після відвідування туалету;  
- миє руки за визначеною послідовністю; 
- позитивно реагує на чищення зубів; 
- вміє вмиватись, купатись, мити  волосся за допомогою дорослого; 
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- вміє розчісувати волосся за  допомогою дорослого 
- знімає прості предмети одягу та взуття без застібок; 
- допомагає дорослому своїми діями в процесі роздягання та одягання; 
- намагається користуватися застібками типу «липучка», «блискавка» 
- прибирає іграшки у визначене місце за допомогою дорослого; 
- ставить взуття у визначене місце за допомогою дорослого; 
- розуміє та намагається виконувати доступні доручення. 

 
II РІК НАВЧАННЯ 

 
ДИТИНА В СОЦІУМІ 

Становлення соціальної 
взаємодії з 
навколишнім 
середовищем 

- формувати 
здатність до 
розширення 
простору «Я»; 

- формувати статеву 
ідентифікацію і 
диференціацію за 
допомогою 
використання 
спеціальних ігор та 
іграшок; 

-  формувати 
прагнення 
поводитися 
відповідно до своєї 
статевої 
приналежності. 

- формувати реакції 
на емоційно-
словесні контакти з 
навколишніми 
людьми;    

- розвивати здатність 
ідентифікувати 
себе з іншою 
людиною (завдяки 
ідентифікації 
дитина певною 

У процесі цієї роботи дорослі мають бути 
готовими до відчуття в них відсутності хоча б 
невеликого руху в налагодженні ними взаємодії 
дитини з навколишнім середовищем. Проте, не 
зважаючи на це, мають планомірно і 
цілеспрямовано здійснювати її шляхом 
привертання уваги дитини до самої себе, до 
дорослих, до інших дітей: 

 а) привертати увагу дитини до  дорослих 
людей 

Започатковувати формування цього процесу 
шляхом приєднання дорослого до стереотипної 
поведінки малюка, що полегшить йому 
встановлювати контакт очей, розвивати 
взаємодію, дасть можливість долучатися до 
дитячої гри. При цьому дорослий підхоплює 
зацікавленість дитини так, начебто сам 
цікавиться саме тим предметом чи тією 
ситуацією, на яку дитина звернула увагу. З цією 
метою йому необхідно, так би мовити, 
«підключитися» і спробувати за допомогою 
емоційного коментаря надати нового смислу 
тому, з чим дитина діє чи на що дивиться. Вчити 
дитину переходити до елементарної спільної 
діяльності з дорослим,  підпорядковуючись хоча 
б деяким його вимогам. Водночас формувати в 
дитини вміння звертатися до дорослого з 
близького оточення по допомогу, дивитися  на 
нього, відшукувати його поглядом, розуміти його 
ситуативні невербальні підказки (жести, 
інтонацію, напрям погляду тощо). Постійно 
звертати увагу малюка на інших людей, 
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мірою почне 
звертати увагу на 
почуття дорослого 
чи іншої дитини, на 
їхні переживання, 
можливо, спробує 
поставити себе на 
їхнє місце); 

- культивувати і 
підтримувати 
прояви симпатії та 
прихильності 
дитини до 
однолітків, 
запобігаючи при 
цьому виникненню 
проявів емоційної 
та фізичної агресії. 
 

особливо, в зв’язку з тією чи іншою емоційно-
комунікативною ситуацією: викликати в дитини 
усмішки, вокалізації, жести з наміром 
привернути увагу; вирази обличчя, контакт очей; 
доступні одиниці висловлювання і розуміння 
мовлення. 

Формувати в дитини вміння 
зосереджуватися на обличчі матері за 
допомогою того сильного занепокоєння, яке в неї 
викликає  відсутність зв’язку з матер’ю  і 
задоволення, коли вона з’являється. Намагатися 
всіляко спрямувати погляд дитини на обличчя 
матері, формувати здатність реагувати на її 
емоційно-словесну поведінку – на різні тембри її 
мовлення і на пестливі  слова, звернені до дитини. 
За допомогою різних методів здійснювати 
систематичне формування в малюка 
прихильності до матері  

Цілеспрямовано, в процесі будь-яких 
спільних ігор чи дій забезпечувати   взаємодію 
дитини з близькими дорослими.  Багаторазово 
формувати в дитини бажання хоча б епізодично 
експериментувати з частинами обличчя 
дорослого, його тіла, одягу; обстежувати волосся, 
гладити його, не агресивно щипати, розтягувати 
ніс і вуха, стукати по кінцівках дорослого руками 
й ногами. Водночас на етапі встановлення 
контакту підбирати безпечну дистанцію для 
спілкування і ненав’язливо демонструвати 
власну комунікативну готовність, кожного разу 
обов’язково починаючи з того психічного рівня, 
на якому знаходиться дитина. Надалі формувати 
в дитини ідентифікацію і диференціацію з сім’єю 
за допомогою розвитку почуття приналежності і 
захищеності, що може стати основою її спокою.  

Формувати дії, спрямовані на вміння дитини 
розрізняти імена рідних людей і відрізняти  
імена  «своїх» від імен «чужих». У взаємодії 
малюка з іншими людьми, які часто називають 
його стать та ім’я, розвиваємо в нього відчуття 
безпеки і довіри. Формувати вміння відкликатися 
на своє ім’я,  вимовляти своє ім’я або відповідне 
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йому звукосполучення; демонструвати різне 
реагування на власне і чуже ім’я. 

  б) розвивати вміння привертання увагу 
дитини до самої себе   

Вчити дитину у взаємодії з дорослими 
реагувати на власне ім’я, вимовлене ними з 
різною інтонацією. Для цього з імені дитини 
потрібно розпочинати як звертання до неї із 
заохоченням («Петя – хороший хлопчик!»), так і 
осуд за його недозволені дії.  

Формувати в дитини (із застосуванням для 
цього в основному невербальних прийомів 
побудови контакту) вміння реагувати на своє і 
чуже відображення в  люстерку: зацікавлено 
роздивлятися,  спостерігати за діями, реагувати 
на міміку дорослого, на питання «Де Катруся?  
вказувати  в дзеркалі.  Використовувати з цією 
метою гру зі зміною зовнішнього вигляду дитини 
з наступним її самовпізнанням.   

Формувати в дитини відчуття 
присутності іншого. Усвідомлення того, що 
його присутність не є загрозливою сприятиме 
виникненню і розвитку в малюка почуття безпеки 
і довіри до перебування в спільному просторі з 
іншим.  Формувати елементарні соціальні 
навички (прощання «Пока-пока», вітання тощо) з 
метою послаблення  відгородженості дитини від 
навколишнього світу  і захищеності, що може 
стати основою її спокою. 

в)  розвивати вміння привертати уваги до 
інших дітей 

Водночас, починаючи з віку немовляти, 
формувати і розширювати простір «Я» дитини за 
рахунок становлення  контактів  з іншими 
дітьми. Для цього дорослий лагідно розмовляє з 
тією дитиною, на яку зрідка дивиться  аутична 
дитина. Якщо зорове зосередження викликати не 
вдається, то дорослий, підтримуючи аутичну 
дитину, злегка підштовхує до іншої дитини й 
обхоплює руками її обличчя. Інший спосіб 
допомогти дитині зорово зосередитися –  
показати цікаву яскраву іграшку з боку іншої 
дитини. Формувати посильні засоби взаємодії 
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дітей (дотик, користування тими чи іншими 
невербальними діями, регуляція інтонацій та інші 
просодичні елементи). Розвивати спільну увагу і 
спільну взаємодію з іншими дітьми, прагнення і 
вміння, хоча б на нетривалий час включатися в 
різні види ігор.  

МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 
Комбінація слів: 

- формувати здатність 
використовувати два 
знайомі слова в 
одному 
висловлюванні;  

- розвивати уміння 
відповідати на 
запитання, 
використовуючи 
словосполучення 

- коригувати 
вживання дитиною 
займенників;  

- розвивати здатність 
до розуміння 
ситуацій суб’єкт-
об’єктної взаємодії. 

Перехід на рівень комбінації слів 
відбувається за рахунок поєднання вже 
знайомих слів. Але спочатку такі комбінації 
поодинокі й фіксовані та сприймаються як одне 
ціле, тому не можуть вважатися справжніми 
словосполученнями. Істинними 
словосполученнями їх робить варіативність 
застосування та різноманітність комбінацій. 

На цьому моменті варто нагадати про таку 
особливість мовленнєвого розвитку дітей з 
аутизмом як використання ехолалій 
(повторення раніше почутих слів, фраз або, 
навіть, уривків тексту) в мовленні. Характерною 
рисою ехолалії є її сталість і незмінність, а 
також те, що окремі її частини (слова, 
словосполучення), зазвичай, не 
використовуються  в мовленні самостійно. В 
зв’язку з цим, навчаючи дитину сполучати слова 
в фрази, необхідно впевнитися в тому, що кожне 
окреме слово для дитини має сенс, 
співставляється нею з предметом чи подією та 
має узагальнююче значення. 

Найперші словосполучення складаються зі 
слів, що позначають назви предметів, імена 
людей та дії, в різних варіаціях. Дитина може 
вживати словосполучення, що позначають 
семантичні категорії взаємодії суб’єкт + об’єкт 
(«киця лапа», маючи на увазі котячу лапу), 
суб’єкт + дія («мама миє»), дія + об’єкт дії 
(«мити руки»).  

З нашого досвіду ефективним є 
використання в заняттях спеціально підібраних 
дієслівних картинок, де в один ряд можна 
поставити «хлопчик біжить», «песик біжить», 
«жінка біжить» або «котик спить», «дівчинка 
спить», «зайчик спить», «лялька спить» і т.д. 
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Важливо пам’ятати про змінюваність та 
варіативність комбінацій слів, щоби в 
подальшому убезпечитися від ехолалійних 
висловлювань та бути впевненими в тому, що 
перенос навичок відбувається.  

Нові знання повинні, 
неначе, нанизуватися на стрижень 
одне за одним, з’єднуватися в 
ланцюжок та пов’язуватися із 
попередніми задля утворення 
цілісної картинки світу. 
На рівні комбінації слів постають задачі 

навчити дитину використовувати 
словосполучення для: коментарів чи опису, 
формулювання команд та прохань. 

Початком навчання описувати реальну 
ситуацію чи картинку можуть бути відповіді 
дитини на запитання про певну ситуацію, як от: 
«Що ти робиш?» (в той момент, коли дитина 
чимось зайнята). Варто заохочувати та 
допомагати їй дати відповідь, використовуючи 
комбінації слів: «Їм яблуко», «Малюю хвилі», 
«Мішу тісто» тощо. Запитуючи про зображене 
на картинці, наприклад, можна наполягати на 
відповідях про суб’єкт-об’єктну взаємодію, 
допомагаючи дитині висловлюватися 
словосполученнями, застосовуючи невербальні 
підказки (вказування на елементи зображення, 
використання жестів, відповідь пошепки)  На 
цьому етапі дитина потребує знань про 
прийменники, займенники та особові 
закінчення й навичок їх використання задля 
узгодження слів у словосполученнях і 
реченнях. 

Найкраще (найефективніше) 
відпрацьовувати нові навички, мовленнєві в 
тому числі, в практичній діяльності. Так, 
навчаючи дитину коментувати події, що 
відбуваються в неї просто на очах, треба 
долучатися до її гри та використовувати 
улюблені іграшки в ігрових ситуаціях так, щоби 
відразу ж прокоментувати події. Можна 
запропонувати зразок (модель) фрази-
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коментаря, наприклад, «Лялька малює паркан» 
і спонукати дитину («Тепер твоя черга») 
прокоментувати наступні дії: «Лялька малює 
будинок», «Лялька малює сонце». Бажаючи 
урізноманітнити вербальну продукцію дитини, 
слід змінювати за раз лише одну деталь (паркан, 
будинок, сонце) або персонажа «Машинка теж 
хоче малювати. Тепер машинка малює паркан, 
будинок, сонце». 

Вивчаючи прийменники, доречним буде 
оперувати предметом, що цікавить дитину: 
наприклад, ховати іграшку високо на полицю, в 
шухляду, за дверима, під ліжком тощо. Потім 
мінятися ролями та просити дитину дещо 
сховати. Для «пошуків» можна 
використовувати емоційно забарвлене «Де…?» 
та робити спроби віднайти загублене: «На 
полиці?», «У шафі?», «Під подушкою?» 

Займенники з’являються в мовленні 
дитини відносно пізно. До двох з половиною 
років цілком нормальним для неї вважається 
говорити про себе, називаючи по імені. Що ж 
до дітей з аутизмом, то вживання ними 
займенників (перш за все особових) може бути 
проблематичним набагато довше та й говорити 
про себе вони можуть використовуючи, як 
першу так і другу особу однини, крім імені чи 
слів «хлопчик» або «дівчинка».  

За нашим досвідом, найменші труднощі 
спіткають їх у використанні займенників 
третьої особи, тому саме з цього можна 
розпочинати у корекційних заняттях. На 
початку, значною допомогою в розумінні 
закономірностей вживання займенників 
можуть бути, наприклад, такі формулювання: 
«Хлопчик. Він стрибає.», «Пташка. Вона 
летить.» Корисними можуть виявитися вправи 
з сортування іграшок в дві коробки з 
зображеннями хлопчика та дівчинки або з 
написами «Він» і «Вона»: м’ячик, кубик, 
ведмедик – «Він»; лялька, книжка, машинка – 
«Вона». 
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За займенником «Я» потрібно міцно 
закріпити вказівний жест дитини на себе (на 
власні груди). Кожного разу при помилковому 
називанні себе іншою особою («він малює») 
треба уточнити «Хто малює?», допомогти 
вказати на себе та вимовити правильно. 
Доцільно використовувати в заняттях також 
люстро та фото дитини. 

Найбільшу плутанину викликає вживання 
зворотних і присвійних особових займенників, 
адже вони змінюються при зміні промовця, що 
говорить про одну й ту саму особу («Що ти 
будеш їсти?» напевне стане відповіддю «Будеш 
їсти кашу» замість «Я буду…», «Давай 
помиємо твої руки» перетворюється дитиною 
на «Твої руки» замість «Мої…»). 

Подальша послідовність набуття знань і 
навичок використання займенників дитиною 
може бути такою:  

• називання власних частин тіла 
(«Мій ніс», «Моя нога»)  – займенник «Я», 
«Моє» (з використанням люстра та 
фотографій) 
• називання предметів, що 

належать дитині (у дитячій кімнаті, ящику 
для іграшок, шафі) – займенники «Мій…», 
«Моя…», «Моє…» 
• називання частин тіла та 

предметів, що належать другій особі – 
«Твій», «Твоя», «Твоє». 
• називання частин тіла та 

предметів, що належать третім особам – 
«Його», «Її», «Їх». 

Процедура навчання дитини формулювати 
прохання у вигляді словосполучень та сама, що 
й на рівні перших слів: побачивши бажання 
отримати конкретний предмет, дорослий 
модулює (можливо, декілька разів) зразок 
фрази, наприклад, «Дай цукерку», очікує на 
відповідь-імітацію і, віддає винагороду.  

Наступним кроком буде додавання слова-
звертання (зазвичай, це ім’я) до 
словосполучення, що є проханням. 
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На рівні комбінації слів вже можна 
навчати дитину урізноманітнювати 
формулювання прохань чи вимог, адресованих 
іншим особам, як от: «Дай ляльку», «Хочу 
грати», «Треба до туалету». 

Щодо команд, то спосіб їх формулювання 
найкраще відпрацьовувати спочатку на 
іграшках: «Лети літачок!» або «Лети в небо» 
будуть настановою паперовому літачкові; а вже 
потім на ранковій гімнастиці, наприклад, 
віддаючи команди групі дітей «Руки вгору», 
«Присідай» і т. ін. Важливо пам’ятати, що 
команди, як такі, слугують для впливу на 
поведінку інших людей та можуть бути 
використані задля уникнення чи попередження 
конфліктних ситуацій. Отже, фрази на кшталт: 
«Віддай», «Відійди!», «Це моє», «Не чіпай!» 
можуть стати у пригоді в ситуаціях 
міжособистісної взаємодії. 

ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 
Знання про властивості 
предметів 

- навчати бути 
спостережливим, 
порівнювати, 
впізнавати, групувати; 
- вчити орієнтуватися 
на собі та в напрямі «від 
себе»: показувати 
частини свого тіла, 
рухатись у зазначеному 
напрямку. Розуміти 
слова, що означають 
напрями: «вперед–
назад», «угору–вниз», 
«у сторони», «перед» 
тощо;  
- формувати уявлення 
про частинами доби 
(ранок, день, вечір, ніч). 
Учити розрізняти дії, 
що виконують діти і 

Діти вивчають різноманітні види 
причинності; ось чому вони так полюбляють 
включати та виключати світло, телевізор, а 
також гратися з клавіатурою комп’ютера. 
Розуміння причинно-наслідкових зв’язків дуже 
важливо, так як воно дає дитині розуміння, що 
вона здатна впливати на навколишній світ.  

Якщо відбувається нерозуміння причинно-
наслідкових зв’язків, варто підвести дитину до 
однолітків, які використовують іграшки, що 
після натискання на кнопку починають 
світитися, співати, розповідати.  

Дитина починає співвідносити предмети. 
Наприклад, дитина кладе ложечку в чашку, 
кубик в коробку, заганяє м’яч під стільчик або 
наповнює пусту коробку іграшками. Вона 
вчиться співвідносити розміри, форму, вагу 
предметів. Порівняння розміру, форми, ваги 
предметів закладає основи абстрактного та 
математичного мислення.  

Співвіднесення предметів діти отримують 
через гру з однолітками. Покажіть дитині, як 
можна поставити менший предмет на більший і 
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дорослі в різні частини 
доби; 
- формувати знання 
про числа і цифри в 
межах двох, утворення 
числа. Розвивати 
розуміння відмінності 
між кількісною і 
порядковою лічбою та 
відмінності між групами 
предметів 
(сукупностями, 
множинами); 
- формувати уявлення 
про ознаки 
геометричних фігур 
(квадрат, круг, 
трикутник, куля, куб, 
циліндр), розвивати 
здатність 
використовувати фігури 
як еталони для 
визначення форми 
предметів, учити 
виконувати такі 
завдання: добери 
однакові або подібні за 
формою предмети тощо. 
- формувати 
пізнавальні процеси: 
сприймання, уваги, 
пам’яті, мислення, уяви; 
- розвивати предметні 
та ігрові дії з 
предметами, варіювати 
умови їх здійснення; 
- навчати 
розпізнавати членів 
родини, вміти гратися з 
ними; 
- формувати уміння 
здійснювати прості 
ігрові дії з лялькою з 

як весело потім буде зруйнувати цю башту (на 
занятті з конструювання), дозвольте це зробити 
й іншим дітям. Потренуйтеся з різноманітними 
предметами, щоб дитина зрозуміла, що верхній 
предмет необхідно ставити не на краєчок, а 
посередині, і що нижчі предмети повинні бути 
більші, а вищі – менші. Візьміть велику коробку. 
Спускаючи в неї предмети, трясіть нею, як 
брязкальцями, і дитина обов’язково зверне на це 
увагу. Заохочуйте дитину разом з усіма 
складати іграшки в коробки та по зонах, і 
перекладайте із однієї коробки в іншу. 
Використовуєте іграшки з отворами 
різноманітних форм, в які вкладаються 
відповідні фігури. Спонукайте дитину катати 
машинки, кульки, м’ячики вниз по трубам, 
книгам, дерев’яним дошкам, в грі з своїми 
однолітками. Прив’яжіть до машинки ниточку і 
навчіть рухати іграшку, не торкаючись до неї. 

Граючись з декількома предметами 
одночасно та вивчаючи їх взаємне 
співвідношення, діти починають будувати. 
Спочатку вони будують невисокі башти з 
великих кубиків, а потім руйнують їх, а згодом 
переходять на менші кубики та інші будівельні 
матеріали, будують високі мости, башти та інші 
конструкції (використовуйте будівельні 
матеріали різного розміру та ваги). При цьому 
дитина отримує нову інформацію про вагу, 
форму, структуру. Окрім башт будуйте й інші 
конструкції: стіни, будинки, гаражі. Будуйте 
башти з предметів більш складної форми.  

У цей період відбувається формування 
розуміння щодо схожості предметів, вибір по 
певних ознаках, називання властивостей і 
предметів. Вивчення нового поняття завжди 
відбувається в описаному порядку: спочатку 
дитина помічає, що два об’єкти схожі (підбір за 
подібністю), згодом починає розуміти, чим саме 
вони схожі (підбір за певними ознаками), і, 
нарешті, вчиться називати певні ознаки чи 
предмети. Спочатку діти підбирають за 
схожістю тільки два абсолютно схожих 
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використанням 
звуконаслідування. 

предмети (наприклад, два однакових м’яча). 
Навчання розпочинається з реальних предметів, 
таких, як ведмедики чи кубики; поступово діти 
вчаться співвідносити реальні предмети із 
зображенням на картках, а згодом одну картку з 
іншою карткою. Потім дитина може підбирати 
предмети одного кольору, засвоює поняття 
«великого» та «маленького», «довгого» та 
«короткого».  

Здатність підбирати предмети за 
схожістю, іншими словами, бачити схожість та 
різницю предметів, необхідна для того, щоб 
потім оволодіти навичками читання та 
рахування.  

Варто розпочати з двох однакових наборів 
із трьох предметів, простих і гарно знайомих 
дитині в повсякденному житті. Педагог кладете 
перед дитиною один набір предметів, згодом дає 
їй почергово предмети з іншого набора і прость 
відшукати «пару».  

За тим самим принципом можна зробити 
два ідентичних набори із карток (починаючи із 
зрозумілих кольорових карток, зображуючи 
прості, гарно відомі дитині предмети). Дитина 
має знайти парне до своєї картки зображення. 
Поступово треба перейти від кольорових карток 
до простих контурних малюнків. 

Можна взяти іграшку із різними отворами, 
щоб дитина методом спроб та помилок, 
перебираючи всі варіанти, зрозуміли, який отвір 
належить певній фігурі. Варто запропонувати 
одноліткам допомогти дитині з аутизмом, та 
згодом вона навчиться впізнавати геометричні 
фігури, спочатку кружечки, згодом квадрати, 
трикутники і зірочки. 
Щодо підбору за схожістю кольорів, то слід 
розпочати з найяскравіших – червоного та 
жовтого; від них перейти до синього та 
зеленого. Можна підібрати дві сумки, коробки 
чи пакети – червону та жовту, потім 
запропонувати дітям відшукати на килимку 
заздалегідь розкидані предмети тих самих 
кольорів. Ще можна розподілити дітей на дві 
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групи та у вигляді естафети запропонувати 
відшукати предмети певного кольору. 

ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ 
Образотворча діяльність 
- формувати уявлення 
про різні фактури 
предметів;  
- формувати  
елементарні  технічні  
навички  роботи  з  різним  
художніми  матеріалами; 
- формувати здатність 
обстежувати  предмет  
перед  ліпленням, 
малюванням (розглядати, 
ощупувати, обводити  за  
контуром); 
- розвивати здатність 
передавати  в  малюнку  
зовнішні  ознаки  
предметів (форма – коло, 
розмір – великий  та  
маленький, колір – 
червоний, жовтий, синій, 
зелений); 
- розвивати здатність 
розуміти  в  малюнку  
ситуацію  з  
повсякденного життя;   
- формувати  
елементарні  уявлення  
про  якості  предметів; 
- формувати навичку 
володіння  ножицями; 
- розвивати здатність 
співвідносити  предмет з 
його зображенням  та  
назвою. 
- закріпляти зв’язок 
між зоровим і 
кінестетичним 
аналізаторами, 

Заохочувати дитину (з використанням 
емоційних звернень, музики та ефекту спільної 
діяльності) долучатися до нових видів 
образотворчої діяльності та зміни видів дій; 
викликати інтерес до різноманітних видів 
образотворчої  діяльності; виховувати  у дітей 
зацікавленість до образотворчої діяльності (як 
до результату, так і до процесу виконання 
зображення), використовуючи для  цього різні 
засоби. 

Вчити виявляти більш самостійності в 
образотворчій діяльності, зменшуючи  
допомогу дитині. 

Сприяти оволодінню нових вмінь дитини: 
розкочувати пластилін (тісто, глину)  круговими 
та прямими рухами між долонями, передаючи 
круглу та закруглену форму предмету; 
використовувати різні прийоми ліплення: 
вдавлювання, сплющення, прищипування 
(«Яблуко», «Помідор», «Чашка» тощо); вчити 
залишати на тісті різні відбитки, звертати на них 
увагу («Печиво»); виконувати аплікаційне 
ліплення (заповнення рельєфного малюнка 
тістом, пластиліном); з’єднувати кінці 
розкатаної ковбаски («Баранки», «Сушки», 
«Кільця»  тощо); ліпити з двох шматків 
пластичного матеріалу (великий і маленький 
м’яч), предмети з двох частин («Неваляйка», 
«Курча» тощо), креслити вертикальні та 
горизонтальні прямі лінії. 

Вчити малювати олівцями, фломастерами 
предмети круглої форми, використовуючи 
прийом нарощування об’єму починаючи від 
центру (баранки, м’ячі), а також – пензлем і 
фарбою, використовуючи прийом 
примакування, малювання  всім  ворсом пензля 
(«Прикрасимо  ялинку», «Паркан»…)  

Вчити правилам наклеювання аплікації з 
готових (1-2 ) форм: перевертати готову  форму, 
брати  пензлик, намазувати клей, перевертати 
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вдосконалювати  зорово–
рухову  координацію;  
- розвивати здатність 
до варіативності щодо 
способів виконання 
завдань задля долання 
схильності до стереотипій. 

заготовку  та  наклеювати її на аркуш, 
притискаючи серветкою; обривати невеличкі  
шматочки кольорового паперу та наклеювати їх 
у довільному порядку  на  аркуш.   

Вчити використовувати в малюванні 
нетрадиційні техніки (кляксографія, 
шаблонографія, малювання за допомогою 
поролону тощо). 

Сприяти подальшому розвитку вмінь 
дотикового обстеження предметів, іграшок і 
творів мистецтва. 

За зразком дорослого малювати 
пальчиком, олівцями, крейдою, залишаючи 
сліди-образи, привертати увагу дитини до 
продуктів образотворчої діяльності, прагнути 
разом дати їм назву. 

Готуючись до ігор з 
пластичними матеріалами 
(пластиліном, тістом, пластиком, 
гіпсом, глиною) слід приділити увагу 
вибору цих матеріалів. Так, 
наприклад, варто вибирати 
екологічно чистий 
неароматизований пластилін 
яскравих кольорів, достатньо 
м’який, але такий, що не прилипає 
до рук. При цьому не завжди вибір 
педагогів збігається з вибором 
дитини. Але все ж таки, досвід 
показує, що можна знайти 
матеріал, який дитині 
сподобається. Окрім пластиліну 
варто працювати з пластиком, 
гіпсом та глиною. 
Оволодіння навичкам роботи з пластичним 

матеріалом: м’яти і відщипувати, натискувати і 
розмазувати, скачувати кульки, розкачувати 
ковбаски, різання на шматки, створення 
пластилінових малюнків з використанням 
методів натискування і розмазування.  

Дотримування принципу варiативності 
щодо способів виконання завдань (ліплення та 
малювання з використанням різних технік, 
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аплікації за умови задіювання різних типів клею 
тощо), відпрацювання різних способів виконання 
зображення того самого предмету (малювання, 
ліплення, створення аплікацій, конструювання, 
наприклад, дерева, будинку, машини тощо). 

Музична діяльність 
- розвивати уміння 
розрізняти музику у 
залежності від різного 
темпу і сили звуку; 
- формувати здатність 
до узгоджених рухів у 
відповідності до музичних 
образів; 
- формувати уміння 
вилучати звуки завдяки 
певному інструменту; 
- формувати здатність 
підспівувати у 
відповідний момент 
звучання музичного твору; 
розвивати стійкість уваги; 
розвивати мотивацію до 
виконання вправ. 

Зважаючи на те, що у дитини з аутизмом 
нема мотивації робити те, що їй пропонують, 
важливо вміти приєднуватися до її дій, творчо 
перетворювати їх, задіювати предмети і 
обставини навколишнього середовища.  

На кожному занятті варто створювати 
атмосферу радісного настрою від спілкування з 
музикою. Виконання пісень, музичних завдань 
та ігор щоразу з певними варіаціями (гра 
«швидко-повільно», «тихо-гучно», хода під 
музику  «змійкою» з обминанням перешкод, 
зображення різних тварин з орієнтацією на їх 
назву). 

Наближаючись до етапу навчання, за якого 
застосовують ігри з правилами, варто поступово 
вводити в заняття ігрові елементи. Таким чином, 
задаються правила гри і дитину спонукають 
дотримувати цих правил.  

Послідовні рухливі дії у відповідності до 
образу тварини можна відпрацювати у  грі 
«Тварини». Так, педагог пропонує дітям 
крокувати під музику; потім він просить їх 
пограти з ним у таку гру; коли він скаже 
«зайчик», дітям треба пострибати, на слово 
«коник» – вдаряти правою ногою (ніби копитом) 
у підлогу, «рак» – задкувати, «птахи» – бігати, 
розмахуючи руками, «лелека» – стояти на одній 
нозі. Кожна наступна позиція вводиться 
поступово. 

Виконання відомих музичним керівникам 
ігор з дітьми потребує додаткової уваги. Так, у 
музично–ритмічній  грі «Прогулянка і дощик»  
педагог звертається до дітей: «Діти, під таку 
спокійну музику (звучить спокійна музика) ви 
будете спокійно прогулюватися по кімнаті, 
начебто гуляти у дворі. А коли зазвучить 
музика, схожа на стукіт дощу (звучить бурхлива 
музика), то ви будете тікати до цього прикриття 
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(показує на виокремлену частину кімнати 
канатом, що лежить на підлозі, або стільцями 
з двох боків)».  

На початку дітям з аутизмом 
варто коментувати те, що 
відбувається, ще раз звертати увагу 
на характер музики і потрібні дії, 
допомагати змінювати рухи. 
Поступово підказки зводяться 
нанівець, і аутичні діти можуть 
все виконувати після незначного 
стимулювання, як то надати 
імпульс руху, підказати одним 
словом тощо.  
Перед тим, як долучити дітей до 

приспівування пісні, необхідно «вжитися» у цей 
ритм, наприклад, походити по кімнаті, топаючи 
ногами і плескаючи у долоні, з певним рахунком 
у голос, доки ритм повністю не співпадатиме з 
рухами тіла. Потім цей ритм з певними словами 
можна відтворювати на інструментах, або 
ударами долоні по великому м’ячу.  

Важливо дати дитині можливість виявити 
себе і підіграти на тому чи іншому інструменті. 

В процесі навчання аутичної дитини грі на 
дитячих музичних інструментах варто 
послідовно освоювати конкретний інструмент. 
Наприклад, при навчанні грі на металофоні 
спочатку важливо відпрацювати виконання 
простих наспівок на одному звуці, що дозволяє 
навчитися виконувати ритмічний малюнок 
наспівки, дотримуватися загального темпу, 
одночасно починати і закінчувати гру. Потім 
розучують наспівки, побудовані на двох звуках, 
що сприяє розвитку звуковисотного слуху. 
Надалі дітей учать виконувати наспівки, 
побудовані на трьох-чотирьох і більш звуках. В 
процесі навчання грі на музичних інструментах 
слід частіше використовувати музично-
дидактичні ігри. Коли дитина вивчить твір, 
можна підключати й інші дитячі музичні 
інструменти. 
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Незважаючи на брак організованої уваги в 
аутичних дітей, їх все одно варто привчати до 
прослуховування музики і дитячих пісень, а 
також – до рухів під музику, при цьому, 
безпосередньому завданню має передувати 
поступова підготовка до нього. 

Перед початком прослуховування нової 
пісні дитину також слід підготувати до її 
сприймання, налаштувати на те, що вона зараз 
почує. Наприклад, планується прослухати і 
заспівати пісню «Шиєм  чоботи  коту» (муз. 
Т. Шутенко, сл. В. Болдиревої). Педагог показує 
іграшкову кішку, дає можливість розглянути її, 
погладити, згадати, як вона «нявкає», 
поглянути, як вона рухається, як п’є молочко 
(самим продемонструвати ці рухи) і тільки після 
цього пропонує послухати пісню про нього. При 
цьому необхідно запропонувати дітям показати, 
як вона це робить. 

Щоб дитина з розладами аутичного спектра  
краще орієнтувалася у довкіллі і була здатна 
коригувати власні прояви в залежності від 
сигналів довкілля, на музичних заняттях її варто 
вчити своєчасно переходити від одного руху до 
іншого відповідно музиці. Вправами для такого 
музично-ритмічного завдання можуть бути 
такі відомі рухи, як перемінний крок, боковий 
галоп, «копирсалочка» (все під укр. нар. 
мелодії); підскіки та високий крок (муз. 
В. Косенка); галоп (муз. Ф. Шуберта).  

Поступово в аутичної дитини 
формується здатність 
виконувати певні рухи під ту чи 
іншу музику. При цьому важливо 
працювати над чіткістю і 
виразністю виконання нею рухів, їх 
узгодженістю з ритмічним 
малюнком мелодії. Так відбувається 
становлення тілесного відчуття 
ритму, що є надзвичайно важливим 
у контексті розвитку аутичної 
дитини, яка, зазвичай не відчуває 
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свого тіла, а значить – і себе в 
ньому. 
На цьому етапі можна продовжити вправи 

на «озвучування мовлення» музичними 
інструментами та звуковими жестами, при 
цьому дитина вже може виконувати складніші 
завдання, аніж на попередньому етапі. 

Триває також робота педагога з розвитку 
здатності дитини підспівувати у відповідні 
моменти. Особливо тут слід звертати увагу на 
те, щоб дитина дивилася на губи педагога, 
правильно відтворювала рухи губ, вилучала 
звуки, співала (з часом – без напруги в голосі), 
підспівувала саме там, де треба. 
 

Театральнадіяльність 
- формувати уявлення 
про види театрального 
мистецтва; 
- формувати здатність 
до активних дій з 
театральними атрибутами: 
розглядати, приміряти, 
емоційно реагувати. 
- коригувати 
стереотипні прояви; 
- гармонізувати 
емоційний розвиток 
засобами театралізованого 
дійства. 

Створення доброзичливої, радісної 
атмосфери, що сприяє самовиразу дитини у 
художньо-естетичній сфері розвитку. 
Викликання емоційних реакцій на 
театралізовані ігри, активне долучення до 
використання елементів костюмів, атрибутів 
при розігруванні певних сюжетів. 

Розігрування театралізованих ігор-вистав, 
прагнучи максимально долучити до них дітей. 

Активізація до супроводу театральних ігор: 
приговорювання, приспівування, виразні жести, 
міміка, вигуки. 
 

ГРА ДИТИНИ 
Наслідування 
Сприяти засвоєнню 
дитиною простих дій; 
ініціювати рухи дитини; 
участь в ритмічних іграх 
та іграх на наслідування; 
спонукати дитину до 
проявів власної 
активності: 
грати в сенсорні ігри; 
розвивати вміння чекати 
своєї черги. 

На цьому етапі дитина стає активнішою, 
ініціатива дорослого зменшується. 
Розповідаючи вірші, дорослий ініціює деякі 
рухи дитини, а інші рухи він робить сам. В 
цьому випадку обираються ритмічні, сенсорні 
ігри та ігри на наслідування. 

Ритмічні ігри використовуються не лише на 
першому етапі занять. Якщо діти активно беруть 
участь в простих ритмічних іграх, їм 
пропонують ігри на наслідування.  

Наслідування – необхідна сходинка в 
розвитку ігрової діяльності дитини. Зазвичай 
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 дитина засвоює безліч таких ігор в ранньому 
віці, спілкуючись з мамою. Такі ігри – важлива 
частина спілкування та початок спільної гри з 
батьками та близькими дитині дорослими. Ці 
ігри готують дитину до більш складних ігор, де 
необхідна активна взаємодія, засвоєння ігрових 
правил. Крім цього, вони дуже необхідні для 
мовленнєвого розвитку. 

Особливу увагу приділяють спонуканню 
дитини до проявів власної активності, 
запам’ятовуванню складних моторно-рухових 
програм, спеціальним вправам (наприклад, 
стимулюючих міжпівкульну взаємодію). 

Необхідною умовою проведення ігрових 
занять є наявність емоційної та сенсорної 
насиченості. Педагоги повинні постійно 
знаходитися в контакті з дітьми, емоційно 
коментують хід заняття, заряджають своїми 
емоціями дітей.  

Сенсорні ігри – важлива частина ігрових 
занять. Сенсорні переживання є найбільш 
доступними для будь-якої дитини, вони 
дозволяють привернути увагу, допомагають їй 
пережити емоційну єдність з усією групою. 
Сенсорні ігри дуже різноманітні. Можна разом 
роздивлятися цікавий предмет, передавати по 
колу вібруючу іграшку, баночки із запахами; 
накриватися всім разом покривалом  або ж по 
черзі накривати та «шукати» дітей тощо.  

Сенсорні ігри у колі допомагають підняти 
емоційний тонус дитини, дозволяють їй 
побачити емоційну реакцію однолітків та 
дорослих і, таким чином, розвивають її 
комунікативні здібності.  

Однією з найважливіших задач на цьому 
етапі є розвиток вміння чекати своєї черги, 
здібність передати яскраву іграшку далі по колу. 

Одні й ті самі ігри в різних групах 
припускають різну ступінь участі та допомоги 
дорослого і, таким чином, можуть виконувати 
різні задачі. В одній групі діти можуть ловити 
мильні бульбашки, що надуває педагог, або ж по 
черзі самостійно видувати – тут варто надаємо 
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можливість кожній дитині відчути емоційний 
стан інших дітей, навчитися чекати своєї черги. 
В другій групі таж сама гра стимулює також 
мовленнєву активність: дитина повинна 
попросити баночку з мильними бульбашками. В 
залежності від особливостей дітей можуть бути 
поставлені інші завдання. 

ЗДОРОВЯ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 
Рухова активність на 
рівні просторового поля 

Формувати основні 
локомоторні рухи 
(біг, метання, 
стрибки, повзання, 
лазіння). 
- коригувати 
розвиток 
автоматизмів;  
- підвищувати 
психофізичну 
стійкість; 
 налагоджувати 
зв’язок з іншими 
органами чуття 
(напр.,  зорово-
просторова 
координація при 
бігові); 

- розширювати 
руховий репертуар. 

Аутична дитина, знаходячись на цьому 
рівні психомоторного розвитку, може не 
розуміти інструкцій для рухових вправ, однак у 
неї повинна сформуватися здатність до 
наслідування (наслідування рухів є однією із 
ознак локомоторної стадії). Сформоване 
прагнення та здатність до наслідування дають 
можливість навчати дитину, доносити до неї 
суть вправ.  

Основними рухами, які повинна засвоїти 
дитина, є ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння. 
При цьому, у дитина може виявлятися 
нерівномірність в наявних рухових навичках, 
тому слід концентруватися на тих з них, які 
менш сформовані або відсутні. Підбір вправ слід 
здійснювати коректно, враховуючи наявні 
стереотипи та вподобання.  

Вправляння локомоторних навичок 
виходить за межі даної стадії, тому перелік 
вправ, нижче зазначених, стосується всіх етапів 
психомоторного розвитку, починаючи із 
локомоторної.  

Розвиток ходьби можна здійснювати 
такими вправами: ходьба в різному темпі, з 
різними положеннями рук, з гімнастичною 
палицею, наступаючи на підвищення, розміщені 
30-50 см. один від одного, з переступанням 
через предмети тощо. 

Оволодіти навичкою правильного бігу 
допомагають різноманітні підготовчі вправи: біг 
з високим підніманням стегна, біг з 
переступанням предметів, біг з наступанням на 
риски, позначені на землі (підлозі) через 60-80 
см., біг зі зміною темпу та напряму, із 
зупинками за певним сигналом дорослого, біг з 
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оббіганням предметів, біг з прокочуванням  
обруча по землі поштовхом долоні. 

Повзання можна розвивати, застосовуючи 
вправи, які передбачають різні його види: 
повзання на колінах із допомогою рук, повзання 
на колінах без допомоги рук, повзання по 
пластунські, повзання по похилій дошці на 
колінах із допомогою рук, повзання під 
мотузками, натягнутими між стільцями, 
штовхаючи великий м’яч, проповзти під 
стільчиками. 

Для розвитку лазіння можна 
використовувати наступні вправи: 1) залізти і 
злізти на гімнастичну стінку поперемінним і 
приставним кроком, ритмічно не пропускаючи 
при цьому щаблів; 2) підійти до колоди, лягти на 
неї грудьми, й перелізти на протилежний бік, по 
черзі опускаючи ноги; 3) пролізти в підвішені 
над землею обручи прямо та боком. 

Розвиток навички стрибання може 
здійснюватися через такі вправи: 
1) підстрибувати на місці на обох ногах; 2) 
перестрибувати поштовхом обох ніг через 
гімнастичну палицю покладену на підлозі; 3) 
стрибати в обруч, поклавши його на підлогу і 
вистрибувати з нього; 4) стрибати в довжину з 
місця поштовхом обох ніг; 5) стрибати на  місці 
на обох ногах, руки на поясі, обертаючись 
поступово навколо себе на 360 градусів; 6) 
стрибати на місці на обох ногах, руки на поясі, 
повертаючись на 90, 180 градусів за один 
стрибок; 7) стрибати на місці – ноги разом, ноги 
нарізно; 8) стрибати в глибину з підвищення; 9) 
стрибати в довжину з розбігу; 9) стрибати у 
висоту з розбігу; 10) стрибати на обох ногах, 
просуваючись уперед; 10) стрибати через довгу 
скакалку, яка обертається.  

  Для розвитку метання предметів можна 
застосовувати такі вправи як: 1) прокочувати 
великий м’яч так, щоб він відбився від стіни і 
спіймати його, коли він котитиметься назад; 2) 
сидячи на килимі, ноги порізно, котити великий 
м’яч одне до одного; 3) кидати великий м’яч 
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знизу обома руками дорослому і ловити його; 4) 
кидати великий м’яч до підлоги й ловити його 
обома руками коли він відіб’ється; 5) 
прокочувати м’яч однією або обома руками по 
підлозі, намагаючись влучити в предмет; 6) 
кидати великий м’яч від грудей та з-за голови на 
дальність та горизонтальну ціль (кошик, ящик); 
7) кидати маленький м’яч, мішечок з піском 
(100г.) на дальність та у вертикальну ціль (щит,  
стінка) правою та лівою руками; 8) кидати 
великий м’яч угору (вище голови) та ловити 
його; 9) кидати великий м’яч руками в стінку 
сплеснути в долоні і спіймати його; 10) 
накидати кільця на стержень лівою та правою 
руками. 

У всіх зазначених вище рухах важливе 
місце посідає рівновага. Для розвитку рівноваги 
корисними будуть такі вправи: 1) пройти або 
пробігти між двома паралельними стрічками у 
вигляді ліній (відстань між якими 25 см.), не 
наступаючи на них; 2) пройти по шнуру, 
розтягнутому по підлозі прямо чи зігзагом; 3) 
пройти по покладеній на підлогу, похилій або 
розміщеній на висоті дошці (бруску, колоді); 4) 
стати на колоду та пройти по ній до кінця, 
тримаючи руки в сторони, на поясі, або 
тримаючи в руках предмет  (м’яч, гімнастичну 
палицю); 5)  стати на колоду та пройти по ній, 
тримаючи на голові мішечок з піском вагою до 
500 г.; 6) стати на колоду та пройти по ній, 
переступаючи розставлені на ній предмети 
(кубики), або натягнуті над нею мотузки; 7) 
стати на колоду, пройти до середини, присісти, 
обернутися і пройти назад; 8) пройти по колоді 
приставним кроком або почерговим 
перебиранням ніг; 9) стати на колоду, руки в 
сторони, під кожний крок лівої ноги сплеск у 
долоні перед грудьми, правої – руки в сторони; 
10) стати на колоду, пройти до середини, 
нахилитися і пролізти в обруч, який тримає інша 
дитина або дорослий. 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК 
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Здатність до 
елементарного 
самообслуговування 

- навчати елементарному самообслуговуванню, 
спрямованому на підвищення самостійності  
дітей у типових  побутових ситуаціях;  
- формування первинних трудових вмінь 
шляхом самостійного виконання простих 
доручень 

Формування навички 
самостійно їсти 

1. Вчити користуватись виделкою. 
2. Вдосконалювати навичку правильного  
сидіння за столом під час їжі.   
3. Вчити користуватися серветкою під час їжі. 
4. Вчити насипати, розмішувати цукор у чашці 
з напоєм. 
5. Формувати вміння наливати напій в чашку з 
пляшки.  
6. Вдосконалювати вміння акуратно розгортати 
та розкривати обгортки, упаковки, коробки з 
продуктами харчування (продавлювати в пакеті 
з соком спеціальний отвір для соломинки, 
відривати край упаковки), очищувати фрукти 
від шкірки (банани, мандарини). 

Формування навичок 
охайності та гігієни 

1. Вчити користуватися туалетним  папером 
після справляння потреби. 
2. Формувати вміння зливати воду в  унітаз 
після справляння потреби. 
3. Вдосконалювати вміння знімати та одягати 
предмети одягу перед (після) справлянням 
потреби. 
4. Вдосконалювати вміння мити руки  після 
відвідування туалету. 
5. Формувати вміння мити руки, обличчя за 
визначеною послідовністю: підвернути  рукава, 
відкрити кран, взяти мило, мочити руки та 
мило, намилити долоні, покласти мило до 
мильниці, змити мило водою, вмити обличчя 
водою, закрити кран, зняти рушник, витерти 
руки рушником, повісити рушник на місце. 
7. Формувати вміння користуватись 
особистими предметами гігієни. 
8. Вчити чистити зуби: взяти зубну щітку, 
намочити її, видавити зубну пасту на щітку, 
почистити зуби, пополоскати рота, вимити 
щітку. 
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9. Вчити відкручувати та закручувати ковпачок 
тюбика зубної пасти. 
10. Вдосконалювати вміння купатись та мити 
волосся за допомогою дорослого. 
11. Формувати вміння користуватись 
носовичком за потреби. 
12. Формувати вміння розчісувати волосся 
перед дзеркалом. 
13. Формувати вміння визначати своє місце у 
просторовому середо-вищі (стілець, ліжко, 
шафа тощо) 

Формування навички 
самостійного вдягання 

1. Формувати вміння знімати та одягати   
складніші предмети одягу та взуття. 
2. Вчити застібати ґудзики та кнопки, 
користуватись застібками: «липучка», 
«блискавка. 
3. Вчити дотримуватись послідовності під час 
вдягання та роздягання за допомогою 
візуального плану дій. 
4. Формувати уявлення про місце  зберігання 
одягу та взуття 

Формування трудових 
навичок 

1. Формувати вміння підтримувати 
елементарний порядок у приміщенні за  
допомогою візуальних підказок (класти книжки 
на книжкову полицю, іграшки у відведене для 
їх зберігання місце, хліб у  хлібницю тощо).  
2. Вчити ставити взуття та складати одяг у 
визначене місце. 
3. Формувати вміння розуміти та виконувати 
доступні доручення (віднести після їжі тарілку, 
чашку для миття; протерти стіл; розставити на 
столі окремі предмети посуду та столових 
приборів; полити квіти тощо)    

 
Життєві компетентності 
Дитина іноді демонструє усмішку, вокалізації, жести з наміром привернути 

увагу; вирази обличчя, контакт очей; доступні одиниці висловлювання і 
розуміння мовлення. Реагує на емоційно-словесні контакти з навколишніми. 
Підпорядковується вимогам дорослих і домагається досягти  результату в тій чи 
іншій не складній діяльності; усвідомлює своє ім’я (зачатки самоідентичності). 

 
Формування елементарних математичних уявлень 
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- складає групу предметів за виокремленою ознакою (розмір, колір, 
форма); 
- виокремлює однакові предмети з групи 

К
іл

ьк
іс

т
ь - розрізняє поняття «один–мало–багато»; 

- розуміє питання «скільки?»; 
- знає цифри 1, 2; рахує в межах  2; 
- співвідносить кількість один та два з кількістю пальців, 
розрізняє кількість «два»; 

Ве
ли

чи
на

 
 

- розрізняє поняття «великий–маленький», «однакові–різні»; 
- складає мотрійку, пірамідку з 2-3частин, порівнюючи їх 
засобом прикладання, визначаючи велику та маленьку; 
- співвідносить різнорідні предмети за розміром (велика лялька–
великий  стілець); 
- розрізняє три довжини  

Ф
ор

ма
 - розрізняє п’ять геометричних форм;  

- співвідносить об’ємні геометричні  фігури з плоскінними 

Ознайомлення з навколишнім світом 

Ро
ди

на
 - впізнає та показує себе в дзеркалі та на  фотографії, впізнає та показує на  

фотографіях своїх батьків, знає членів своєї  родини (бабуся, дідусь, брат, 
сестра);  
- знає та відкликається на своє ім’я 

Ч
ас

т
ин

и 
 

т
іл

а 

- знає частини тіла: голова, руки, ноги;  
- знає частини обличчя: очі, ніс, рот, вуха 
 

Тв
ар

ин
и  - впізнає та показує кішку, собаку, ведмедя, зайця, лисичку (справжня, 

іграшка, малюнок); 
- імітує голоси та рухи знайомих тварин 

Іг
ра

ш
ки

 - впізнає та показує іграшки в ігровому куточку; 
- співвідносить іграшку з її зображенням; 
- здійснює предметно–маніпулятивні дії з іграшками за наслідуванням; 
- здійснює прості ігрові дії з лялькою з використанням звуконаслідування 

П
ос

уд
. 

Їж
а  

- знає та використовує за призначенням  посуд; 
- співвідносить предмети посуду з ляльковим  посудом або з його 
зображенням; 
- знає назву та показує звичну для себе їжу 

О
во

чі
.  

Ф
ру

кт
и  - знає та впізнає овочі (картопля, огірок, помідор); 

- знає та впізнає фрукти (яблуко, банан, лимон, апельсин); 
- співвідносить справжні овочі (фрукти) з їх зображенням на малюнку 

О
дя

г. 
Вз

ут
т

я - знає  та  впізнає  одяг  та  взуття (шапка, плаття, штани  та  ін.); 
- співвідносить одяг з певною частиною тіла; 
- співвідносить знайомий одяг (взуття) з його зображенням на малюнку 
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М
еб

лі
. 

П
об

ут
ов

і  
пр

ил
ад

и 

- знає та впізнає меблі (стілець, стіл, ліжко, шафа) та побутові прилади 
(пилосос, холодильник, телевізор); 
- використовує знайомі меблі за призначенням; 
- співвідносить знайомі меблі (побутові  прилади) з  їх  зображеннями  на  
малюнку 

Ро
сл

и
-н

и 

 
- знає та розрізняє дерево, квітку 

Формування сенсорного досвіду 
- розрізняє за допомогою тактильних відчуттів різні властивості предметів; 
- диференціює на слух звуки знайомих музичних інструментів, іграшок, побутової 
техніки; 
- співвідносить слово з відповідною дією (стій, іди, біжи, стрибай, дай, на); 
- розрізняє основні кольори; 
- знаходить два схованих предмети; 
- розрізняє «хлопчик» і «дівчинка»; 
- впізнає частину цілого; 
- проводить лінію, що з’єднує дві точки; 
- розуміє поняття «зранку/ввечері» 

 
Дитина здатна до наслідування, бере участь у спільному малюванні та 

ліпленні з  дорослим, дозволяє домальовувати її малюнки; спостерігає за 
ліпленням  дорослого, вирізанням та наклеюванням форми для аплікації; 
обстежує  предмети перед малюванням та ліпленням (розглядає, ощупує, 
обводить за  контуром); впізнає  в  намальованих  предметах  знайомі; володіє 
певними навичками образотворчої діяльності: малювання (малює фломастером, 
олівцем, крейдою, фарбою предмети  круглої  форми  та  різної  величини; 
відображає  в  малюнку зовнішні  ознаки  предметів (форма – коло, розмір – 
великий  та  маленький, колір – червоний, жовтий, синій, зелений), ліплення 
(розкатує пластилін (тісто, глину) круговими та прямими рухами між долонями, 
передаючи круглу та закруглену форму предмету; використовує  різні  прийоми 
ліплення: вдавлювання, сплющення, прищипування; ліпить з двох шматків  
пластичного матеріалу) та аплікації (викладає прості готові форми на аркуші; 
наклеює аплікацію з однієї-двох готових форм; обриває невеличкі шматки  
кольорового паперу та наклеює їх в довільному порядку на аркуші). 

Під час музичної діяльності долучається до ритмічних та вокальних занять, 
грає і співає разом з іншими; відтворює потрібні звуки та рухи у ситуаціях 
спільної діяльності. Здатна до різноманітних проявів у межах театралізованої 
діяльності. 

Володіє декількома основними локомоторними рухами (ходьба, лазіння, 
різноманітні види бігу тощо), має здатність до наслідування рухів. 

Сформованість елементарного самообслуговування: 
- намагається користуватись  виделкою; 
- вміє правильно сидіти за столом під час їжі; 
- користується серветкою під  час їжі; 
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- вміє наливати напій в чашку з пляшки; 
- вміє розгортати та розкривати  обгортки, упаковки, коробки з продуктами 

харчування, очищувати фрукти від шкірки 
- користується туалетним папером та зливає воду в унітаз  після справляння 

потреби; 
- знімає та одягає предмети одягу  перед (після) справлянням потреби; 
- миє руки після відвідування  туалету; 
- миє руки, обличчя за певною послідовністю; 
- чистить зуби за певною  послідовністю; 
- купається та миє волосся за допомогою дорослого; 
- вміє користуватись  носовичком за потреби; 
- вміє розчісувати волосся перед дзеркалом; 
- знає своє ліжко, стілець, стіл, шафу 
- вміє знімати та одягати   складніші предмети одягу та взуття; 
- вміє застібувати ґудзики та кнопки, користуватись застібками: «липучка», 

«блискавка»;  
- вміє дотримуватись послідовності під час вдягання та роздягання за 

допомогою  візуального плану дій 
- вміє підтримувати елементарний порядок у  приміщенні за допомогою  

візуальних підказок; 
- ставить взуття та складає одяг у визначене місце; 
- розуміє та виконує доступні доручення. 
 

III РІК НАВЧАННЯ 
 

ДИТИНА В СОЦІУМІ 
Здатність 
конструктивно 
впливати на 
навколишнє 
середовище 

- формувати в 
дитини вміння 
брати участь в 
ігровій 
діяльності; 

- розвивати 
здатність 
аналізувати свою і 
чужу поведінку; 
 формувати 
елементарні 
уміння 

Тут важливо підтримувати найменше прагнення 
дитини наслідувати позитивну поведінку дорослих і 
однолітків, намагання об’єднатися з ними для спільної 
діяльності. Підживлювати інтерес малюка до змісту і 
форм людських взаємин  і  особливо до правил поведінки 
в суспільстві. 

Розвиток здатності орієнтуватися в тому, що для її 
«Я» є корисним, а що шкідливим, уміння чинити опір 
негативним впливам і самостійно зменшувати ці впливи; 
осягати значення слова «мій»; проявляти ревнощі 
(«Це мій м’яч», «моя мама» тощо). 

Необхідно також формувати в дитини вміння брати 
участь в ігровій діяльності, виявляти ініціативу, 
прагнення здобути в ній провідну роль, вигідно 
продемонструвати себе, прагнути отримати схвалення. 
Започатковувати виникнення в дитини особистої дії, що 
ґрунтується на певній самостійності та об’єктивується 
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наслідувати 
позитивну 
поведінку 
дорослих і дітей.
 коригувати 
методи і способи 
впливу на іншу 
людину з метою 
привернути її 
увагу до себе, до 
своєї діяльності;  

- формувати 
здатність в 
доступній формі 
адекватно 
емоційно 
відповідати на 
події, ситуації та 
емоції іншої 
людини тощо. 

вимогою «Я сам». Надавати цим діям малюка незмінно 
позитивну оцінку. 

Важливо навчати дитину аналізувати 
(«вираховувати») свою і чужу поведінку.  Таку роботу 
в її елементарній формі необхідно розпочинати якомога 
раніше. При цьому враховувати, що дитина з аутизмом 
цього віку вже здатна проаналізувати ситуацію (в деяких 
випадках навіть краще, ніж здорові однолітки). Проте, 
поки вона зрозуміє, що відбувається, ситуація вже 
змінюється і її дії виявляються недоречними. При цьому 
допомагати дитині справлятися з можливими різкими 
спалахами гніву і відходу від спілкування, що 
виникатимуть внаслідок можливих насмішок з боку 
оточуючих. 

Треба також формувати в дитини розуміння того, 
що її батьки, вчителі, друзі хочуть бачити її «саме 
такою», «саме хорошою» (розвиваємо в дитини образ 
себе),  формуємо розуміння різниці між «я – хороший» і 
«я – поганий». Важливо пояснювати, що завдання не 
завжди і не відразу можна виконати добре, що навіть 
дорослі люди можуть виконати щось погано, але потім 
постаратися і виконати його добре, без помилок. При 
здійсненні всіх видів роботи пояснювати їй ситуацію 
взаємодії як безпечну і потрібну для того, щоб вона стала 
«ще кращою». Активно використовувати спільні заняття 
із залученням музичних, арт-трапевтичних засобів й ігор 
з пластичними матеріалами, що (в разі вдалих спроб) 
підвищує її адаптаційні здібності до повсякденного 
життя. 

Необхідно вчити дитину реагувати і зважати на 
оцінки дорослого, визначати, що і як в неї вийшло, 
оцінювати елементарний результат своєї діяльності.  

Важливо підтримувати найменші бажання 
наслідувати дорослого, вчити вносити в свої дії 
елементи самодіяльності (зачекати, поки дорослий не 
підійде, не піддаватися істериці в разі відмови в чомусь 
бажаному). Вводити в доступну ігрову діяльність дитини 
елементи рольової гри з відображенням в них 
нескладних людських стосунків. Вчити дитину 
елементарному вмінню переходити до спільної 
діяльності з дорослим, наслідувати дорослого, бути 
схожим на нього, відтворювати його емоційні 
поведінкові реакції. Розвивати в дитини уміння 
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впливати на оточення: будь-якими засобами 
привертати увагу дорослого до себе, правильно 
реагувати на його прохання: «Не плач», «Заспокойся» 
тощо. Формувати невербальні засоби спілкування, в 
першу чергу, вказівний жест, що супроводжується 
відповідною емоцією дитини. Відпрацьовувати 
можливість адекватно використовувати стверджувальну 
і заперечну частку «так» і «ні» в супроводі доступних їй 
емоційно-виразних реакцій. 

Треба також формувати вміння розпізнавати і 
відповідно реагувати на прості емоції навколишніх 
людей і позначати їх різними звукосполученнями; 
формувати елементарні навички розуміння малюком 
форм емоційної поведінки матері й інших дорослих з 
близького оточення. Необхідним є і стимуляція 
відтворення елементарного комплексу емоційних 
поведінкових реакцій у спілкуванні з матір’ю.    

Важливим напрямом роботи постає всіляке 
підтримання наявних в більшості дітей з аутизмом 
окремих розрізнеих реакцій на звертання дорослого, 
спроби вступити в контакт, наявність найменшого 
спонтанного пошуку обміну радістю, інтересами чи 
досягненням. 

Треба також допомагати дитині пристосовуватися 
до нових соціальних умов життя, орієнтуватися в 
деяких моральних вимогах,  враховувати їх в своїх 
вчинках, диференціювати соціально схвалювану та 
несхвалювану поведінку. Це пом’якшить значні, а інколи 
непереборні, труднощі в налагодженні контактів з 
однолітками, в товаришуванні з певним колом дітей, у 
визначенні своєї прихильності чи неприязні до інших 
людей. 

Заради набуття дитиною позитивного досвіду 
діяльності треба здійснювати цілеспрямований 
супровід її предметної діяльності та гри (намагатися 
завершити справу, в доступній формі звертатися по 
допомогу, шукати необхідний матеріал). У цьому зв’язку 
необхідно забезпечити виважене ставлення дорослого до 
добору іграшок та предметів, продумувати цілі з позиції 
міри їхньої складності, прискіпливого ставлення до 
організації  дитячої діяльності.  

Варто також створювати сприятливі умови для 
розвитку дитячої самооцінки.  Партнерство з дитиною 
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в різних спільних з нею справах допомагатиме 
наповнити її уявленнями щодо власних можливостей, 
заспокоюватиме і даватиме відчуття захищеності.  

МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 
Розвиток 
мовлення на рівні 
структури 
речення 
 розширювати 
активний 
словниковий запас; 
- формувати 
здатність до 
вживання в 
мовленні речень, 
використання 
запитань у 
мовленні. 
- розвивати 
вміння 
використовувати 
мовленнєві 
навички в 
комунікативних 
цілях; 
- коригувати 
здатність розуміти 
значення слів і 
висловлювань; 
- розвивати 
здатність 
розрізняти 
інтонацію 
мовленнєвого 
висловлювання. 

Вважається, що дитина готова вживати в мовленні 
фразу з трьох слів та структуру речення, коли вона 
регулярно вживає фрази на кшталт «Мама миє» 
(суб’єкт-дія), «Миє малюка» (дія-об’єкт), «Мама 
малюк» (суб’єкт-об’єкт), таким чином демонструючи 
передумови знання про узгодження й підрядність 
семантичних категорій в реченні. 

Отже, поступове ускладнення словосполучень до 
речень відбувається за рахунок додавання: 

• слів-звертань (імена, назви іграшок і т. ін.), 
наприклад, прохання чи команда набуватимуть 
такого вигляду: «Мама, дай пити», «Хлопчик, 
кидай м’яч!», «Машинка, їдь» 

• займенників («Мама, дай мені пити», «Катя, на 
тобі яблуко») та інших додатків, як членів 
речення - «Кіт їсть рибу», «Я йду по траві» 

• прикметників (ознак предметів), наприклад, «Це 
– великий ведмедик», «Хочу червону машинку» 

• прислівників (обставин часу, мети, місця, 
причини, умови) 

• числівників 
Очевидно, що перш ніж вимагати від дитини 

вживати певні семантичні категорії в мовленні, а 
тим більше, звертаючись до співрозмовника (в процесі 
комунікації), що для дитини з розладом аутичного 
спектра є значно складнішим, треба бути певним, що 
вона володіє необхідними знаннями про значення слів, 
їх порядок у реченні. 

Так, у повсякденному житті дитина має вивчити 
імена близьких людей, вміти замінити їх, за потреби, на 
займенники або назвати незнайому особу інакше, як от, 
хлопчик чи дівчинка. На заняттях з початкових 
математичних знань та протягом дня повинні бути 
сформовані знання про категоризацію предметів 
(яблуко і груша – фрукти, їжа) і їх функціональне 
призначення (їх можна їсти), кількість та величини 
(одне, багато, велике, маленьке), положення предмета в 
просторі (прислівники, далеко, близько), часові 



 
 

232 

характеристики (зараз, потім, завтра), причинно-
наслідкові зв’язки (виростають на дереві, з них можна 
зробити сік). Отже, тільки після засвоєння знань, що є 
передумовою для подальшого розвитку, можливе 
просування вперед у набутті мовленнєвих навичок та 
застосуванні їх в ситуації взаємодії з іншими особами.  

Ще однією віхою для дітей з аутизмом на рівні 
структури речення постає формування навичок ставити 
запитання. Запитання розраховані на отримання 
інформації про предмет чи явище, що цікавить, на 
відповідь (зворотну реакцію) іншої особи, можливий 
початок діалогу. Це вже і є ініціювання комунікації, 
навичок для якої так бракує дітям з аутизмом. 

Поява в активному мовленні запитань – це великий 
крок уперед для дитини з аутизмом. 

Починаючи навчати дитину з аутизмом ставити 
запитання, і тим самим ініціювати контакт, варто 
пам’ятати про найперші запитання, що їх ставлять 
півтора-дворічки, тицяючи пальчиком у все навкруги та 
вимовляючи «Це?». Вони, запитуючи про незнайомий 
предмет, розраховують не тільки на інформацію, а й на 
увагу з боку дорослого. Отже, на нашу думку, починати 
необхідно з питання «Що це?». Для того, щоб навчання 
було цікавим для дитини та винагороджувало її за 
старання, можна зібрати в непрозорий мішечок чи 
коробку найцікавіші для неї предмети та 
продемонструвати «правила» гри, моделюючи 
запитання «Що це?» і відповідь-назву одного з 
предметів. Потім подати знак дитині, що настала її черга 
запитувати; для цього слід моделювати запитання, 
чекати і заохочувати. Як тільки буде повторено модель 
дорослого або щось наближене до неї, треба віддати 
бажаний предмет дитині – вона отримала винагороду у 
вигляді цікавої для неї іграшки. Таким самим чином 
варто виймати наступні іграшки. Наголошуємо, щоби 
запропонована вище схема працювала важливо 
відповідально поставитися до етапу відбору 
«цікавинок» у мішечок! 

Наступним запитанням, що його опанує дитина, 
може бути «Де…?». Тут можна ховати цікаві для дитини 
предмети по кімнаті та влаштовувати пошук, 
примовляючи «Де (наприклад) м’ячик?». Знайшовши, 
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назвати місце та помінятися ролями. Такі пошуки ще й 
привід повторити прийменники.  

Вкрай важливим і необхідним є вміння дитини 
використовувати набуті знання в практичній 
діяльності у повсякденному житті. Так, на рівні 
структури речення, користуючись своїми 
комунікативно-мовленнєвими навичками, дитина має 
вміти: керувати своїми діями (а найкращим порадником 
на цьому етапі є коментар власних дій з елементами 
планування); впливати на поведінку інших осіб 
(привертати увагу, віддавати команди, формулювати 
прохання, заперечувати, відхиляти пропозиції); 
описувати побачене, пережите, ставити запитання. 

ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 
Знання про зв’язки 
між предметами, 
взаємовідношення 
- вчити 
аналізувати та 
узагальнювати 
отримані знання про 
предмети та їх 
властивості; 
- формувати 
знання про числа і 
цифри в межах 
п’яти, утворення 
числа. Формувати 
розуміння 
відмінності між 
кількісною і 
порядковою лічбою 
та відмінності між 
групами предметів 
(сукупностями, 
множинами); вчити 
порівнювати дві 
групи предметів 
накладанням, 
прикладанням, 
перелічуванням; 
лічити предмети, 
різні за формою та 

Цей рівень освітньої лінії отримав назву «Знання 
про зв’язки між предметами, взаємовідношення», 
оскільки на цьому етапі дитина навчається аналізувати 
набір предметів і розділяти його на групи, що 
складаються з однакових або схожих предметів. 
Поступово класифікація предметів стає все більш 
узагальненою. Наприклад дитина може зібрати весь 
посуд або набір транспорту. Ці навички ми 
використовуємо на протязі всього життя, коли робимо 
порядок у своїх речах та в навколишній обстановці, 
крім цього ця навичка сприяє організації мислення та 
пам’яті. 

Щоб сформувати ці навички необхідно 
сортувати вилки, ножі, ложки; зовні схожі предмети, 
наприклад ракушки різноманітних форм та листочки з 
різних дерев.  

Слова, що значать числа, дитина впізнає та 
починає використовувати досить рано, але ще довгий 
час не сприймає абстрактного поняття числа. Їй 
необхідний час, щоб зрозуміти, що «один» – це один 
предмет, «два» – два предмети тощо. Спочатку у 
дитини формується поняття «один», «два», «багато» 
(більше двох), і лише згодом вона починає розуміти 
інші числа. Крім того, дитина пізнає поняття, що 
лежать в основі математики: великий-маленький, 
довгий-короткий, тяжкий – легкий, і вчиться оперувати 
поняттями ваги, розміру. 

Щоб сформувати розуміння числа та кількості, 
грайте з дитиною в ігри, що розвивають розуміння 
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величиною, 
незалежно від 
відстані між ними, в 
межах п’яти; 
називати числа по 
порядку, утворювати 
рівність з нерівності 
шляхом зменшення 
(збільшення) однієї 
із множин; 
- формувати 
знання про назви та 
ознаки геометричних 
фігур (квадрат, круг, 
трикутник, куля, куб, 
циліндр), 
використовувати 
фігури як еталони 
для визначення 
форми предметів, 
учити виконувати 
такі завдання: добери 
однакові або подібні 
за формою предмети 
тощо; 
- навчати дітей 
орієнтуватися у часі, 
встановлювати 
послідовність подій: 
учора, завтра. 
- формувати 
пізнавальний інтерес 
до навколишнього 
світу; 
- розвивати 
уміння 
співпрацювати з 
вихователем та 
однолітками; 
- вчити 
переносити отримані 
знання на інші 
предмети та ситуації; 

послідовності, дуже важливого в подальшому навчанні 
математики. 

Починати варто з простого чергування двох 
кольорів, викладаючи різнокольорові бруски чи 
кубики в певній послідовності, згодом поступово 
ускладнюйте послідовність. При цьому дитині 
показують послідовність кольорів і просять її 
повторити, а згодом продовжують. 

Спонукайте дитину до чергування разом з 
однолітками, та виберіть одну дитину, яка буде 
перевіряти роботу інших (щоб біля кожної тарілки 
лежав один відповідний столовий предмет). Теж саме 
можна зробити, запропонувавши дитині з’єднати 
лініями відповідні два малюнки, наприклад ніж і 
вилку, собаку та кісточку, кішку та кошеня. 

При підрахунку предметів намагайтеся зробити 
числа зрозумілими та такими, що їх можна відчути. 
Рахуйте вголос і відкладайте підраховані предмети в 
сторону: «Один кубик, два кубика». Починайте з чисел 
«один» і «два». Використовуйте предмети, котрі можна 
брати в руки: кубики, м’ячі, кольорові кульки, взуття, 
печиво. 

Поступово дитина розуміє, що текст має 
значення, котре можна «розшифрувати», і що це 
значення залишається одним і тим самим. Про це вона 
дізнається, роздивляючись книги. Спочатку дитину 
цікавлять книги з картинками; вона починає 
показувати на відповідні ілюстрації і слухати читання 
коротких текстів, котрі їх супроводжують. Зрозумівши 
значення картинок, вона розуміє, що і текст має 
значення, його можна прочитати та зрозуміти. Дитина 
бачить, що кожен раз читається одне й те саме. 
Слухаючи читання знайомої книги, вона починає 
передбачувати, що трапиться далі, і вставляти по 
пам’яті пропущені слова. Іноді діти сердяться, коли 
батьки щось пропускають чи добавляють при читанні. 

Інша важлива навичка, необхідна для того, щоб 
навчитися читати, –   здатність розрізняти і 
запам’ятовувати вигляд знаків і букв. Спершу дитина 
вчиться розрізняти та співвідносити картинки, потім 
символи, а від символів – вже переходити до букв. 
Першими впізнають найбільш знайомі слова: власне 
ім’я, імена членів родини. 
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- розвивати 
уміння імітувати 
голоси та рухи 
знайомих тварин; 
- розвивати 
розуміння словесних 
інструкцій та 
обов’язковість  
їх виконання. 

Щоб сформувати ці уміння перш за все 
необхідно розвивати у дитини цікавість до книжок. 
Читайте книги разом. Почніть з дуже простих, багато 
та яскраво проілюстрованих книг, присвяченим 
простим та знайомим дитині предметам, людям, 
тваринам. Навчіть дитину правильно тримати книгу і 
«читати» її зліва направо. Згодом переходьте до 
простих сюжетних історій, в котрих люди здійснюють 
будь-які дії, наприклад описується режим дня дитини 
та похід мами в магазин. Таким чином у дитини 
формується уявлення про послідовність подій. 

Варто навчити дитину знаходити певну книгу чи 
певну картинку в книзі за вказівкою. Дитина має 
зрозуміти, що друкований текст має зміст, котрий 
можливо «розшифрувати». Покажіть їй як ви читаєте 
слова в книгах, на картках, на об’явах. 

Малювання та письмо – складні навички, в 
котрих поєднуються фізична можливість і розуміння. 
Для малювання дитині необхідна не тільки фізична 
можливість тримати в руці олівець і проводити лінії, а 
ще й здібність усвідомлення відношення олівця до 
паперу і розуміння того, що малюнок може щось 
значити. 

Спочатку діти хаотично черкають олівцем по 
папері, не звертаючи увагу на те, що у них виходить. 
Згодом, дивлячись на своїх однолітків, починають 
проводити вертикальні та горизонтальні лінії, точки, 
а вже пізніше – кружечки. Вони вчаться контролювати 
свої рухи і усвідомлено намагаються  відтворити більш 
складні геометричні форми. Дитина розуміє, що 
малювання служить двом цілям: із геометричних фігур 
можна зробити і малюнки, і букви. На цьому етапі діти 
починають копіювати символи, у тому числі букви, 
малювати схематичні зображення людей та будинків. 

Щоб сформувати ці уміння треба заохочувати 
дитину креслити на папері горизонтальні, вертикальні 
та діагональні лінії, вводячи це у сюжет (наприклад, 
креслити горизонтальні лінії, як грядки, де будуть 
рости морквинки для зайчика).   

Можна провести на аркуші паперу дві лінії на 
відстані 3-6 см одна від одної і подивіться, чи зможе 
дитина провести лінію між ними; намалювати 
яскравим маркером широку лінію і попросити дитину 
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провести по ній олівцем. Поступово варто звужувати 
лінію і ускладнювати їх контур. Спочатку нехай лінії 
можуть бути прямими, а згодом складнішими. 

ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ 
Здатність до участі 
у заняттях 
художньо-
естетичної 
спрямованості 
разом з іншими 

Зрозуміло, що спільна діяльність у дітей з аутизмом 
навіть на мистецькому тлі виникає далеко не відразу. 
Іноді дитина лише через якийсь час дозволяє 
дорослому долучитися до власної діяльності та 
налагодити хоча б елементи діалогу через художньо-
естетичні засоби. 

Образотворча 
діяльність 
- формувати  
уміння  охайно  
користуватися  
фарбами, олівцями, 
пензлями, іншими  
інструментами  та  
засобами, 
дотримуватися  
правил  безпеки; 
- формувати 
спроможність  
обстежувати  
предмети  перед  
ліпленням, 
малюванням, 
аплікацією 
(розглядати, 
ощупувати, обводити  
по  контуру, виділяти  
основні  частини, їх  
співвідношення); 
- формувати 
вміння передавати у 
зображенні форму 
(кругла, квадратна, 
трикутна), розмір 
(великий, малий) та 
колір предмета; 
- формувати 
здатність впізнавати 
результати своєї 

Закріплювати бажання малювати, ліпити з глини, 
пластиліну, тіста, виконувати найпростіші аплікації з 
готових форм, виховувати здатність  дивуватися, 
радіти, розглядаючи твори декоративно–вжиткового 
мистецтва, народні  іграшки, предмету  побуту, 
картини, ілюстрації. 

Вчити створювати прості образи за допомогою 
тіста, глини, пластиліну, природного матеріалу (жолуді, 
мушлі, шишки тощо). 

Вчити спостерігати за тим, як дорослий складає 
візерунок, прикрашаючи  предмети округлої форми 
візерунком з крапок, мазків, рисок, штрихів (наприклад, 
«Писанка»). 

Вправи на послаблення напруги у п’ястях та 
пальцях рук. 

Навички ліплення пластичними матеріалами; 
прийоми штрихування, не виходячи за аркуш (контур); 
малювати предмети з кутами (кубик, трикутник – 
«дах»), складання візерунку на полосі з мазків, крапок, 
використовуючи 2-3  кольори; розфарбовування 
готових контурних малюнків, дотримуючись  правил: 
не  виходити  за  контур, не відривати олівець від 
паперу, не змінювати  напрями  руху олівця та пензля; 
малювання предметів з декількох частин (округлої та  
форми  з  кутами); використовування різних прийоми 
ліплення: розкачування, вдавлювання, сплющення, 
прищипування, з’єднання  кінців  зліпленої  палички; 

ліплення предметів з декількох частин, передаючи їхні 
характерні особливості («Сніговик», «Ведмідь»); 
оволодіння новим прийомом ліплення: відтягування 
(«Бурульки», «Пташка»); викладання на аркуші різних 
готових форм у заданій послідовності, потім наклеювати 
їх; розрізування аркушу паперу за паралельно 
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образотворчої 
діяльності (малюнок, 
ліплення, аплікацію) 
серед інших; 
- розвивати 
здатність обігравати 
створені вироби. 
- формувати 
здатність до дрібних 
рухів пальцями; 
- розвивати 
м’язові та тактильні 
відчуття;  
- формувати 
соціальні функції 
дитини у межах 
образотворчої 
діяльності. 

намальованими лініями («Стрічки»); складання 
візерунку з 3-4 однакових елементів за зразком з 
подальшим наклеюванням («Прикрась рушничок, 
серветку, тарілку»); виконання предметної аплікації за 
зразком або за натурою (без зразка). 

Обігравання вже готових малюнків, виробів, 
створення з їх використанням сюжетів та діалогів, 
розвинення емоційного сприйняття цих ігрових 
ситуацій. 

Пальчикові ігри за допомогою фарб; малювання за 
допомогою нитки, пальчикова гімнастика). 

Iгри з дрібними предметами, відщипування 
пластиліну, глини, бумаги (відпрацювання 
«пінцетного» захвату); ліплення образів людини та 
тварин за допомогою пластиліну, глини; нанизування 
намиста, ґудзиків, кілець, оперування ножицями 
(становлення контролю руки та пальців).  

Для збагачення змісту та засобів виразності 
доцільна інтеграція видів образотворчої діяльності, 
коли один вид діяльності передує іншому (наприклад, 
ліплення передує малюванню, або навпаки). Інтеграція 
видів образотворчої діяльності дає дитині змогу 
збагачувати конкретний образ (доповнити машинку 
прапорцем, або «вантажем» на кузові, ялинку – 
іграшками тощо). 

Музична діяльність 
- розвивати 
динамічне 
сприймання; 
- формувати 
вміння грати на 
музичних 
інструментах; 
- формувати 
здатність до 
музичного діалогу; 
- розвивати 
здатність виконувати 
танцювальні 
послідовні рухи.  
- формувати 
здатність дітей до 
контакту між собою; 

Поставлені завдання можна вирішувати з 
орієнтиром на таку психолого-педагогічну роботу. 

Вправи на розвиток здатності дітей до колективної 
гри та невимушене спілкування в процесі гри один з 
одним.  

На цьому рівні слід використовувати такі ігри, як 
«Тихі і гучні долоньки», «Тихі і гучні дзвіночки» (муз. 
С. Рустамова), де діти спочатку дзвонять дзвіночками 
то тихо, то голосно (відповідно до зміни сили звуку в 
музиці), а потім, завдання ускладнюється: діти 
поділяються на дві підгрупи. В одної з них – тихі  
дзвіночки, а у другої гучні; і дзвеніти кожна з груп має 
тільки під відповідну музику, що розвиває витримку та 
увагу.  

Таке звукове перегукування, що здійснюється за 
допомогою дзвіночків або долонь, може 
продовжуватися своєрідним музичним діалогом з 



 
 

238 

- розширювати 
обсяг уваги;  
- вправляти у 
різноманітних 
виразних проявах; 
- формувати 
здатність виконувати 
декілька дій 
одночасно. 

використанням нескладних музичних питань типу: «Де 
ти»? і відповідей – «Я тут»! 

Спроможність грати на музичних інструментах як 
синтетичний вид діяльності також поступово 
розвивається та вдосконалюється у дітей з аутизмом. У 
більшості аутичних дітей є інтерес до інструментів та 
бажання вилучати з них звуки. Але роблять вони це 
стереотипно, настирливо прагнучи отримати певні 
вибіркові враження. 

Тому обов’язково треба звертати увагу на те, як 
діти з аутизмом тримають та використовують 
інструмент. Важливим моментом тут є досягнення 
певної розкутості у п’ясті руки, щоб дитина тримала 
інструмент без напруги, але міцно. При грі на 
ударному інструменті головна роль належить п’ясті 
руки, хоча певною мірою участь беруть плече і 
передпліччя. Дітей слід привчати до постійного 
слухового контролю, що дає змогу отримувати 
красивий звук. Силу і розкутість м’язів п’ястей рук, 
координацію рухів можна набути в результаті 
систематичних занять, а уміння відпрацьовують в 
процесі спеціальних вправ, які готують дитину до 
виконання складніших дій.  

Ритмічна впорядкованість рухів викликає в дітей з 
аутизмом (як і в будь-яких інших) позитивні емоції; 
поступово вони починають відчувати радість від 
музичної діяльності, а також набувають здатності 
відтворювати за вихователем на слух різні звуки та 
інтервали. Для цих вправ можна застосовувати укр. 
нар. пісні «Два ведмеді», «Печу, печу хлібчик», пісню 
«Крокуємо разом» (муз. М. Раухвергера, сл. О. 
Коробко), музичні твори «Утворення маленьких кіл» 
(муз. Т. Шутенко), «Весняний вальс» (муз. 
О. Тилічеєвої) та ін.  

Долучення аутичних дітей до спільної діяльності – 
це одне із найскладніших завдань. Тут у нагоді можуть 
стати музичні ігри у мікрогрупі, одна із них – 
«Оркестр». Дітей з аутизмом можна долучати, 
надаючи можливість обрати той інструмент який вона 
хоче, але при цьому будь-яким чином прагнути 
організувати черговість використання інструментів: 
щоб не відбувалося «застрягання» аутичної дитини на 
певному інструменті (або його частині), через певний 
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час їй варто запропонувати інші інструменти на вибір і 
привчати її до того, щоб вона, як і інші діти, грала на 
інших інструментах. 

За виконання цих вправ слід розвивати у дітей з 
аутизмом відчуття сильної долі у такті та вміння 
відтворювати чіткий ритмічний малюнок на дитячому 
духовому інструменті, починати і закінчувати рух 
одночасно з музикою, грати по черзі з іншими дітьми. 

Музичні ігри є ефективною формою долання 
таких типових для аутистів, як гіперфокус уваги, 
однотипність проявів, відгородженість від інших 
людей. Вони дають змогу захопити аутичних дітей 
спільною діяльністю та поширити спектр дієвих та 
емоційних проявів.    

Цим орієнтирам сприяють, наприклад, відомі ігри 
«Паротяг», «Знайди собі місце» тощо, які 
передбачають зміну видів діяльності у структурі 
заняття: активуючі–релаксаційні–знов активуючі 
вправи, а також ігри «по черзі». Долучення до подібних 
ігор дітей з аутизмом на перших порах вимагає 
додаткових зусиль педагога щодо звертання уваги 
дитини на характер музики та заохочення її до 
виконання відповідних дій. Але згодом дитина 
вправніше реагує і на музику, і на рухи інших дітей і 
прилаштовується до них. 

Особливості функціювання сенсорної системи 
аутичної дитини ускладнює одночасне виконання нею 
декількох дій. Так, їй важко співати разом з руховим 
упроводом і танцювати. Але це не означає, що треба 
уникати таких дій.        

Варто знати, що на початку вивчення нових 
вправ, які вимагають одночасної роботи 
різних органів сприймання інформації, з 
аутичною дитиною можна почергово 
відпрацювати здатність виконувати, 
наприклад, різні рухи та підспівувати, а 
потім їх поєднати у ціле дійство.  
Розвитку здатності до узгоджених дій з іншими 

людьми сприяють також вправи на орієнтування в 
просторі й узгоджений рух разом з іншими (музичні 
ігри, хороводи, елементи танцю). 

Певну об’єднувальну функцію виконує танок, 
який своїм внутрішнім рухом підпорядковує 
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танцюристів загальному ритму, сприяє залученню до 
рухів все тіло, насиченню його новими відчуттями, 
відпрацюванню навички наслідування. 

З аутичними дітьми варто розучувати різні танки, 
наприклад, «Танок з бубнами» (укр. нар. мелодія, обр. 
М. Вериківського); «Запрошення» (укр. нар. мелодія); 
«Ой, є в лісі калина» (укр. нар. пісня, обр. Л. 
Ревуцького); «Хороводний танець» (муз. В.Лисенка) 
тощо. Розучуючи рухи танцю, важливо вчити аутичних 
дітей чути зміну частин у музиці і відображати її в русі, 
а також звертати увагу на мімічну виразність дітей. 
Так, через безпосередню участь у ритміко–рухливій 
діяльності у дітей відбувається розвиток відчуття 
єдності музики і руху. 

Якщо для дітей з нормальним типом розвитку 
основою подібних вправ слугує танцювальний досвід 
та їхня здатність до природних, вільних, 
координованих рухів, то з аутичними дітьми треба 
спеціально розучувати виразні рухи. В процесі роботи 
над танцювальними рухами можна застосовувати 
вправи на засвоєння певних рухів та завдання на 
перешикування. 

Орієнтовні вправи на рухи: кроки з носка, легкий 
біг, галоп вперед і в сторони, притупування однією 
ногою і поперемінно обома ногами, біг з високим 
підійманням ніг, підскоки, приставний крок; 
приставний крок з присіданням, крок польки. 
Поступово можна відпрацювати і складніші для 
аутичних дітей рухи: змінний крок, винесення ноги 
вперед на п'ятку і на носок з притупуванням, 
невеликий стрибок на обох ногах на місці з невеликим 
просуванням вперед і обертанням навколо себе. 

Орієнтовні завдання на перешикування: 
звужування та розширювання кола, розходження із пар 
на шеренги, просування в одній шерензі, парами, по 
четверо, в колі, рух парами по колу, дотримуючись 
рівної відстані, утворений кількох кіл з одного, 
«кривий» танець (хода змійкою). 

Одним із головних засобів, які умотивовують 
аутичних дітей наслідувати подібні рухи є сама музика.  

Педагогу треба своїми діями спонукати аутичну 
дитину до рухового заповнення всього простору 
кімнати, у якій проходить танок, або ритміко-рухлива 
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гра під музику. Важливо, щоб весь ігровий простір був 
освоєний дитиною, щоб вона могла в ньому 
орієнтуватися і не боялася робити в кімнаті 
різноманітні пересування. Оскільки дорослий є 
ведучим у грі, він може спочатку продемонструвати 
дитині прийоми освоєння простору, використовуючи 
образну виразність і вигадку, а потім разом з нею 
потрохи різноманітити характер і траєкторії рухів. 

Театральна 
діяльність 
- розвивати 
здатність виконувати  
театралізовані дії  за  
наслідуванням  та  
показом; 
- формувати 
здатність виконувати 
ігрові дії відповідно 
до тексту, дій та 
рухів героїв казок. 
 - Розвивати 
узгодженість у 
різнопланових 
проявах (звукових, 
пластичних, 
мімічних); 
 - формувати 
здатність до 
взаємодії з іншими 
людьми (дітьми та 
дорослими) у 
театралізованих діях. 

Заохочення дитини до активного сприймання 
театралізованого видовища, коли їй пропонується 
супроводжувати показ повторенням слів, 
звуконаслідуванням, приспівуванням, відповідними 
рухами та жестами. 

Гра у пальчиковому театрі.   
Долучення до різних форм театралізованої 

діяльності: ігри-імпровізації, імпровізації-жарти, показ 
настільного театру та театру іграшок. 
 

ГРА ДИТИНИ 
Ігри за правилами 

- розвивати 
довільну увагу; 

- формувати 
вміння 
вступати у гру 
та 
дотримуватись 
умов; 

На складнішому етапі дитина готова виконувати 
прості дії по проханню педагога, це допомагає ввести 
в заняття крім вже названих ритмічних, сенсорних та 
ігор на наслідування, ігри на взаємодію та ігри по 
правилам. Ці ігри сприяють створенню гарного  
емоційного контакту не лише з дорослим, але й 
допомагають формувати інтерес до однолітків та 
взаємодію з ними. 

Ігри за правилами спрямовані на розвиток у дітей 
довільної уваги та довільної діяльності, уміння вчасно 
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вступати у гру та дотримуватись умов гри. Перші, 
найпростіші правила передбачають, що учасники 
роблять певні дії по черзі. Для цього на ігровому 
занятті часто використовують ігри з предметами. 

Діти з низьким рівнем розвитку навчаються брати 
іграшку, здійснювати з нею прості ігрові дії, ставити 
її в певне місце. Одна й та сама дія почергово 
виконується кожною дитиною. Основна умова такої 
гри – дочекатися своєї черги і виконати нескладні дії 
з іграшкою. Дитині не завжди легко відразу зрозуміти 
і прийняти ці умови. Повторення ігор, спостереження 
за іншими дітьми допомагають їй вчасно вступити у 
гру і виконати дію вірно. 

Вірш Дії 
Ведучий тримає з однієї сторони хустку, а з іншої 

сторони її тримає дитина. Ритмічно під слова вірша 
піднімають хустку вгору-вниз. На слова «накриває» 
або ж «лети» накривають якусь дитину. У цей час 
інші діти починають «шукати» дитину, яку накрили. 

Вітер по морю гуляє,  
Вітер парус надуває,  
Парус /Настю/ накриває.  
Раз, два, три – лети!  
 

Граючись, діти навчаються виконувати більш 
складні і різноманітні дії по мовленнєвих інструкціях 
дорослого, слідкувати за виконанням правил гри. 
Таким чином, у дітей з’являються нові можливості 
регуляції своєї поведінки. 

В іграх з предметами діти можуть засвоїти побутові 
подробиці, важливі для розвитку уявлень про 
навколишній світ. 

Складнішим різновидом ігрової діяльності є 
рольові ігри за правилами. Тут одна дитина виступає 
у ролі ведучого і виконує якусь дію або ж 
послідовність декількох дій. Такі ігри спрямовані на 
активну взаємодію між дітьми. Рольові ігри 
розширюють комунікативні можливості дитини, 
допомагають компенсувати недостатність спілкування 
та емоційних зв’язків з іншими людьми. 

ЗДОРОВЯ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 
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Рухова активність 
на рівні предметних 
дій 
- формувати 
навички володіння 
предметами та 
предметними діями; 
- формування 
цілеспрямованої 
моторної активності.
 вдосконалюват
и автоматизми в 
узгодженості з 
органами чуття;  
- формувати 
здатність до 
довільних дій та 
одночасних 
різнопланових рухів;  
- розвивати 
здатність до 
засвоєння рухових 
алгоритмів (через 
імітацію). 

Починаючи з третього року життя, до 
різноманітних рухів з предметами дитині 
відкривається можливість застосовувати їх за 
призначенням. Тому вправи з фізичного розвитку 
повинні поступово включати використання предметів 
за призначенням.  

Розвиток предметних дій не є профілем 
фізичного виховання. Основними засобами для 
розвитку предметних дій можуть бути заняття в 
майстерні, із трудового навчання, неспортивні сюжетні 
ігри тощо. 

В такому випадку одним із завдань 
психомоторного розвитку стає формування 
цілеспрямованості моторної активності. Дитина 
повинна використовувати засвоєні навички на 
локомоторному етапі для досягнення певного 
результату, який вимагає довільної регуляції. 
Інструкція надається  в словесній формі, а слово 
починає функціонувати як засіб розвитку довільності 
(засіб самоконтролю, саморегуляції). 

 Загалом всі рухи мають причину: внутрішній 
стимул – потреба в русі, подразники зовнішнього 
середовища. Ціль – це специфічний стимул, який дає 
змогу розрізняти два види поведінкової активності: 
польову та цільову (вольову). Вольова поведінка є 
власне активністю, а не реактивністю. Одним із 
критеріїв активності є відтермінованість у часі наміру 
та його реалізації. 

Як неодноразово стверджується фахівцями, при 
корекції РАС основною ціллю стає формування 
здатності дитини до довільної організації рухів 
власного тіла. Спостерігається велика різниця в 
моторних можливостях аутичної дитини при 
мимовільних рухах та при виконанні вправи, коли 
необхідно свідомо управляти своїм тілом. Тому, при 
розвитку дрібної моторики, основна допомога полягає 
в передачі дитині моторного стереотипу дії, руху. Це 
досягається маніпулюванням руками дитини при 
писанні, малюванні чи ліпленні. Цей вид допомоги 
являється найбільш адекватним через те, що для таких 
дітей характерні труднощі в довільному зосередженні, 
які на початку занять роблять, частіше всього, 
неможливим виконання завдань за зразком, 
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наслідуючи. Надалі, по мірі того як прогресує довільна 
увага дитини і стають більш впевненими її рухи, слід 
зменшувати фізичну підтримку її руки. Інколи в 
процесі відпрацювання графічних навичок дитині вже 
не потрібна фізична підтримка, але вона потребує, щоб 
її лікоть підтримували чи просто доторкнулися до неї 
для того щоб вона могла включитися, почати 
виконувати завдання.  

 Розвиваючи цільовий компонент психомоторики 
слід враховувати: 

• Послідовність (від реалізації ситуативного 
наміру до виконання вправи, алгоритму вправ, 
алгоритму окремого заняття з фізичної культури, 
переслідування цілей фізичного саморозвитку); 

• Для того, щоб у дитини виникла ціль (намір), 
вона повинна бути близькою до її потреб; слід 
орієнтуватися на інтереси дитини; 

• Ціль, яку педагог ставить перед дитиною, 
повинна бути очевидною для неї, дитина має 
бачити засоби досягнення цілі, мати можливість 
відслідковувати наближення до цілі;   

• Необхідне чітке планування і поступове 
формування стереотипу заняття; 

• Правильно підбирати позитивне підкріплення; 
необхідно емоційно заохочувати дитину, 
говорити про те, що з кожним разом у неї 
виходить все краще і краще;  

• Заняття легше проводити, коли всі його 
елементи пов’язані єдиними сюжетом; 

• Використовувати сюжетний коментар, що 
допомагає довше утримувати увагу дитини на 
завданні. 

Прикладом вправи, яка відповідає деяким із 
зазначених параметрів, може бути притягування 
прив’язаного до одного кінця мотузки предмету 
(іграшкова машинка, потяг, предмет, що ковзає по 
поверхні). Неважко на мить зосередити увагу дитини 
на предметі, який знаходиться на відстані від неї, потім 
рукою дитини потягнути за мотузку, предмет 
наблизився, якщо дитина побачила і пов’язала власний 
рух з наближенням, слід дати їй можливість самостійно 
здійснювати притягувальні рухи, почергово 
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перебираючи руками. Дитина бачить наближення 
предмету, вона може не мати кінцевої цілі, але вправа 
завершиться тим, що предмет опиниться поруч з нею. 
Якщо він виявиться цікавим для неї, вправа набуде ще 
більш розвивального впливу на довільність. Вагу 
предметів для притягування, діаметр і довжину 
мотузки слід підбирати в залежності від психо-
фізіологічних можливостей дитини.    

Велике значення для розвитку психомоторики 
дитини, яка знаходиться на цьому рівні, мають 
елементарні рухливі ігри. Нижче ми приведемо кілька 
ігор які можуть бути використані: 
• Прокоти м’яч. Діти присідають навпочіпки за 2,5 
– 3 метра від дорослого. Він прокочує м’яч кожному з 
дітей, вони ловлять і прокочують у зворотному 
напрямку дорослому. Тривалість гри 4-6 хв. 
• Злови м’яч. Кілька дітей стають у коло. 
Дорослий з великим м’ячем у руках стоїть у середині 
кола і промовляючи: «Святославе, лови м’яч», кидає 
його хлопцеві. Той ловить і кидає його у зворотному 
напрямку. Тривалість гри 4-5 хв.  
• Естафета. Діти по-черзі виконують серію вправ в 
певній послідовності. Наприклад, дитина спочатку 
проходить змійкою між стільцями, тримаючи м’яч в 
руках, потім йде по колоді, перестрибує через 
гімнастичні палиці і передає м’яч наступному 
учаснику. Рівень складності вправ слід підбирати із 
врахуванням локомоторних властивостей дитини. 
• Шикування в шеренгу. Діти по сигналу (свисток, 
команда – шикуйсь) шикуються в шеренгу. Дорослий 
звертає увагу на кожну дитину словами «Хто до нас 
сьогодні прийшов займатися?». Взагалі навичка 
шикування є базовою для багатьох рухливих ігор. 
Швидкий біг змійкою між предметами в колонні. Діти 
встають в  колонну, дорослий попереду, по команді 
колонна починає рухатися, обминаючи стільці. 
Добігаючи до одного кінця, дорослий зупиняє 
колонну, чекає коли хвіст колони завершить рух і 
звільнить дорогу, потім починає бігти в до стартової 
позиції, заохочуючи дітей бігти за собою. І так кілька 
раз. 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК 
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Набуття 
самостійності у 
побутових 
ситуаціях 

формувати вміння виконувати основні частини 
процедур самообслуговування та  господарчо–
побутових робіт, доручень;  
- підвищувати самостійність дітей в типових 
побутових ситуаціях шляхом закріплення раніш 
сформованих та навчання новим практичним вмінням; 
- формувати у дитини початкові вміння з ручної праці. 

Формування 
навички самостійно 
їсти 
 

1. Вдосконалювати вміння користуватись  виделкою. 
2. Вчити користуватись негострим ножем для 
намазування масла, джему на хліб.    
3. Вдосконалювати вміння за необхідності  
користуватися серветкою під час їжі. 
4. Вдосконалювати вміння насипати, розмішувати 
цукор у чашці з напоєм. 
5. Формувати вміння наливати напій в чашку з 
пляшки, невеликого глечика. 
6. Вдосконалювати вміння акуратно  розгортати та 
розкривати різні види обгорток, очищувати фрукти 
від шкірки. 

Формування 
навичок охайності 
та гігієни 

1. Закріпляти вміння користування туалетом за 
визначеною послідовністю. 
2. Вдосконалювати вміння користуватися туалетним 
папером після справляння потреби та миття рук після 
цього. 
3. Вдосконалювати вміння мити руки, обличчя за 
визначеною послідовністю. 
4. Закріпляти вміння користуватись особистими 
предметами гігієни та прибирати їх на місце. 
5. Вдосконалювати вміння чистити зуби за 
визначеною послідовністю.   
6. Вдосконалювати вміння купатись та мити волосся 
за визначеною послідовністю. 
7. Вдосконалювати вміння користуватись носовичком 
за потребою. 
8. Вдосконалювати вміння розчісувати волосся перед 
дзеркалом з поступовим підвищенням самостійності, 
дівчаткам  використовувати для зачіски шпильки для 
волосся, обруч. 

Формування 
навички 
самостійного 
вдягання 

1. Вдосконалювати вміння знімати та одягати 
складніші предмети одягу та взуття. 
2. Формувати вміння надягати взуття з виконанням 
шнурування за допомогою дорослого. 
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3. Вдосконалювати вміння дотримуватись  
послідовності під час вдягання та роздягання  
самостійно або за допомогою візуального плану дій. 

Формування 
трудових навичок 

1. Вдосконалювати вміння підтримувати  
елементарний порядок у приміщенні за  допомогою 
візуальних підказок. 
2. Вчити разом з дорослим розстилати та застилати 
постіль. 
3. Вчити допомагати дорослому витирати  пил, 
підмітати підлогу. 
4. Формувати поняття про те, що сміття потрібно 
викидати у відведене місце. 

Формування 
навичок ручної 
праці 

1. Знайомити з поняттям «природний  матеріал» 
(каштани, гілочки, листя, мушлі  тощо). 
2. Вчити допомагати дорослому збирати природний 
матеріал для виробів. 
3. Формувати бажання брати участь в виготовленні 
виробів з природного матеріалу та пластиліну 
(грибок, їжачок, метелик тощо). 
4. Вчити складати букети із осіннього листя. 
5. Вчити згортати та складати папір навпіл (книжки). 
6. Вчити відривати невеличкі шматочки  паперу. 
7. Вчити обгортати кольоровим папером  невеличкі 
предмети (цукерки, подарунок). 
8. Вчити зминати відходи паперу та викидати їх у 
місце для сміття 

 
Життєві компетентності: 
Дитина намагається практично вплинути на людей з метою привернути  їхню 

увагу до себе і до своєї діяльності.  Спостерігаються прояви перших бажань: 
«хочу», «не хочу» і заборон «можна»-«не можна». Відстоює в різній формі 
власність – «моє». Виявляє емоції у відповідь на події, ситуації). Виконує 
доступні їй види діяльності, насамперед завдання, запропоновані батьками; 
демонструє почуття змагальності. 

Формування елементарних математичних уявлень 
- використовує  прийоми  практичного  порівняння  сукупностей  предметів: 
накладання, прикладання, зіставлення  пар; 
- співвідносить  з  кожним  предметом  однієї  групи  тільки  один  предмет  іншої  
групи; 

К
іл

ьк
іс

т
ь  - розрізняє  поняття  «більше, менше, однаково, пара»; 

- порівнює  сукупності  однакових  предметів, розташованих  в  рядок  один  
під  одним (від  2  до  5  предметів); 
- складає  рівні  за  кількістю  множини ( від  2  до  5  об’єктів); 
- співвідносить  кількість  1-5  з  кількістю  пальців; 
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- розуміє  питання  «скільки?», рахує  в  межах  п’яти; 
- знає  цифри  1-5; 
- знаходить  та  складає  пари  добре  знайомих  предметів  за  кольором, 
розміром («Підбери  пару»); 
- знає  склад  числа  3; 
- розуміє  та  виконує  інструкції: візьми  та  поклади  стільки  ж 

Ве
ли

чи
на

 
 

- розрізняє  поняття «великий – малий», «довгий – короткий», «однакові – 
різні»; 
- узагальнює  предмети  за  ознакою  розміру  та  довжини; 
- складає  упорядкований  ряд  з  3  предметів  за  ступенем  виразності    якості  
(від  великого – до малого, від  довгого – до короткого);  
- співвідносить  різнорідні  предмети  за  розміром  та  довжиною 

Ф
ор

ма
 

- розрізняє  шар, куб  та  трикутну  призму (дах); 
- співвідносить  об’ємні  геометричні  фігури  з  плоскінними: шар – коло, куб 
– квадрат, трикутна  призма – трикутник; 
- виконує  співвідношення  за  допомогою  методу  проб, примірювання, 
зорового  співвідношення; 
- групує  однакові  за  розміром, кольором  предмети  різної  геометричної  
форми 

Ознайомлення з  навколишнім світом 

Я 
 т

а 
 

ін
ш

і 

- розуміє  поняття  «свій», «чужий»;   
- впізнає  та  показує  на  фотографіях  членів  своєї  родини, знає  імена  
членів  родини; 
- ідентифікує  себе  за  статевою ознакою 

Ч
ас

т
ин

и 
 

т
іл

а.
За

со
б

и 
 гі

гі
єн

и  

- знає  частини  тіла: голова, руки, пальці, ноги, тулуб, шия, живіт, спина; 
- знає  частини  обличчя: очі, ніс, рот, вуха, щоки, язик, зуби, губи, волосся; 
- показує  частини  тіла, обличчя  на  собі (перед  дзеркалом), ляльці, 
малюнку, близьких  дорослих; 
- самостійно   використовує  за  призначенням  засоби  гігієни 

Тв
ар

ин
и.

 
П

т
ах

и  

- знає  особливості  зовнішнього  вигляду  та  поведінки  знайомих  тварин; 
- має  уявлення  про  те, що  деякі  тварини  живуть  у  лісі – «дикі  тварини», 
а  інші  живуть  біля  оселі  людини – «свійські  тварини»;  
- імітує  голоси  та  рухи  знайомих  тварин; 
- співвідносить  між  собою  іграшкових  тварин  з  їх  зображенням    на  
картинках,  та  малюнках  у  дитячих  книжках  

П
ос

уд
. 

Їж
а 

- розрізняє  між  собою  посуд  з  якого  їдять  або  готують їжу; 
- співвідносить  предмети  посуду (кількість  знайомого  посуду  
розширюється)  з  ляльковим  посудом  або  з  його зображенням 
 

О
во

чі
. 

Го
ро

д  

- знає  та  впізнає  овочі (картопля, огірок, помідор, морква, цибуля, капуста); 
- знає, що  овочі  ростуть  на  городі ( на  землі); 
- співвідносить  справжні  овочі   з  їх  зображенням  на  малюнку  або  з  
муляжами 

Ф
ру

кт
и.

 
С

ад
 

- знає  та  впізнає  фрукти (яблуко, банан, лимон, апельсин, груша, абрикос, 
слива); 
- знає, що  фрукти  ростуть  в  саду  на  дереві; 
- співвідносить  справжні  фрукти  з  їх  зображенням  на  малюнку  або  з  
муляжами 
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П
ор

и 
 р

ок
у.

 
С

вя
т

а 

 - називає  та (або)  визначає  за  малюнком  основні  ознаки  заданої  пори  
року: зима – сніг, холодно…; 
- визначає  за  допомогою  дорослого  стан  погоди  під  час  спостережень: 
холодно, світить  сонце, дує  вітер, йде  дощ…; 
- розуміє  поняття «свято», та  його  основні  ознаки (святкове  вбрання, 
пригощання, подарунки…)  

Ро
сл

и -
ни

  

 - знає   та  розрізняє  справжні  дерево, квітку, кущ, трава  та  співвідносить  
з  їх  зображенням 

Формування сенсорного досвіду 
- знаходить  на  дотик  предмет  за  описом  якостей (знайди  м’який, 
маленький, пухнастий; знайди  твердий, холодний…); 
- знаходить  контур  предмета  з  2-3  запропонованих  контурів; 
- розрізняє  за  допомогою  тактильних  відчуттів   температурні  
властивості  предметів (холодний, теплий, гарячий);   
- диференціює  на  дотик (не  дивлячись, гра  «Чарівна  торбинка»)  п’ять   
предметів, контрастних  за  формою  або  розміром;     
- виконує  за  наслідуванням  дорослому  різні  імітаційні  вправи (плаває  
у  морі; кидає  уявлені  сніжки…);                                                                                                                      
- запам’ятовує  2-3  предмета, іграшки, геометричних  фігури  та  
викладає  їх  у  запропонованій  послідовності; 
- знає  та  впізнає  серед  інших  основні  кольори; 
- виконує трьох складне прохання; 
- розуміє поняття «вчора» і «завтра» 

 

О
дя

г. 
Вз

ут
т

я  
- знає  та   розрізняє  одяг  та  взуття  для  приміщення  та  вулиці; 
- співвідносить  одяг  з  певною  частиною  тіла; 
- співвідносить  знайомий  одяг (взуття)  з  його  зображенням  на  малюнку  
та  ляльковим  одягом (взуттям); 
- розрізняє  одяг  для  хлопчиків  та  дівчат 

М
еб

лі
. 

П
об

ут
ов

і  
пр

ил
ад

и 

- знає  та  впізнає  меблі (стілець, стіл, ліжко, шафа, диван, крісло, полиця)  
та  побутові  прилади (пилосос, холодильник, телевізор, телефон, 
магнітофон, пральна  машина, праска); 
- використовує  знайомі  меблі  за  призначенням; 
- співвідносить  знайомі  меблі (побутові  прилади)  з  іграшковими  та   їх  
зображеннями  на  малюнку 

Ву
ли

ця
. 

Тр
ан

сп
ор

т
 - знає, що  вулиця – це  багато будинків, ходять  люди, їдуть  машини; 

- знає  деякі  види  транспорту: машина, автобус, поїзд, літак; 
- звуконаслідує  транспорту: поїзд – ту-ту-ту; машина – бі-бі-бі… 

Тр
уд

  
лю

де
й - знає  деякі  професії: лікар, повар, продавець, шофер; 

- знаходить зображення трьох різних професій 
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Виконує образотворчі дії за наслідуванням та показом; створює прості  образи 
за допомогою тіста, глини, пластиліну, природного матеріалу, а також фарбами, 
олівцями, фломастерами та іншими матеріалами з використанням  традиційних 
та нетрадиційних технік; вміє охайно користуватися матеріалами  та 
інструментами для малювання, ліплення, аплікації та дотримуватися правил  
безпеки; вміє обстежувати предмети перед малюванням, ліпленням, аплікацією; 
складає візерунок на полосі з мазків, крапок, використовуючи  2-3 кольори; знає 
правила користування шаблонами; розфарбовує готові контурні малюнки, 
дотримуючись правил: не виходити за контур, не відривати олівець від паперу, 
не змінювати напрями руху олівця та пензля; малює предмети з декількох 
частин; використовує різні прийоми ліплення: розкачування, вдавлювання, 
сплющення, прищипування, з’єднання кінців зліпленої палички; ліпить  
предмети з декількох частин, передаючи їхні характерні особливості; викладає  
на аркуші різні готові форми в заданій послідовності, потім наклеює їх;  розрізає 
аркуш паперу за паралельно намальованими сферами; складає  візерунок з 3-4 
однакових елементів за зразком з подальшим наклеюванням. 

Бере участь у спільних заняттях з іншими дітьми, здатний вловлювати ритм 
музики і підлаштовуватися під нього. 

Здатна долучатися (із супроводом дорослих) до спільних вистав та 
театралізованих дій. 

Вміє застосовувати рухи за призначенням. 
Набуті навички самостійності: 
- вміє користуватись виделкою; 
- користується негострим ножем для намазування масла, джему на хліб; 
- вміє за необхідністю користуватися серветкою під  час їжі; 
- вміє насипати, розмішувати  цукор у чашці з напоєм; 
- вміє наливати напій в чашку з пляшки, невеликого глечика 
- вміє користуватись туалетом за визначеною послідовністю; 
- вміє мити руки, обличчя за  визначеною послідовністю; 
- вміє користуватись  особистими предметами гігієни та прибирати їх на 

місце; 
- вміє чистити зуби за визначеною послідовністю; 
- вміє купатись та мити волосся за визначеною послідовністю; 
- вміє користуватись носовичком  за потребою; 
- вміє розчісувати волосся перед дзеркалом 
- вміє знімати та одягати складніші предмети одягу та взуття; 
- вміє надягати взуття з виконанням шнурування за допомогою дорослого; 
- дотримується послідовності під час вдягання та роздягання  самостійно або 

за допомогою візуального плану дій 
- підтримує елементарний  порядок у приміщенні за допомогою візуальних 

підказок; 
- вміє разом з дорослим  розстилати та застилати постіль; 
- намагається допомагати  дорослому витирати пил, підмітати підлогу; 
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- знає, що сміття потрібно  викидати у відведене місце 
- допомагає дорослому збирати природний матеріал для виробів; 
- бере участь у виготовленні виробів з природного матеріалу  та пластиліну; 
- з дорослим складає букети із осіннього листя; 
- вміє згортати та складати папір  навпіл (книжки); 
- вміє відривати невеличкі  шматочки паперу; 
- вміє обгортати кольоровим папером невеличкі предмети; 
- вміє зминати відходи паперу та викидати їх у місце для сміття. 
 

IV РІК НАВЧАННЯ 
 

ДИТИНА В СОЦІУМІ 
Здатність до 
соціальної 
поведінки 
- розвивати 
вміння 
керуватися в 
поведінці 
контекстом 
відносин; 
- формувати 
елементарну 
рефлексію. 
- розвивати 
здатність 
керувати 
власними діями 
і поведінкою;  
- формувати 
вміння 
підкорюватися 
соціальним 
правилам; 
- формувати 
елементарну 
саморегуляцію 
при вирішенні 
життєвих 
проблем, 
здатність до 
спільної 
діяльності, до 

а) формування в дитини вміння регулювати свої дії На 
цьому етапі важливо формувати вміння дитини 
регулювати дії при виборі предмету для ігор, отримати 
його в руки, використати для досягнення простого 
результату. При цьому за допомогою простих завдань 
важливо вчити дитину результативним діям. Для цього 
дитині, наприклад, можна показати пірамідку в зібраному 
вигляді. Потім на її очах зняти і знову надягнути всі кільця 
на стрижень пірамідки. Свої дії супроводжувати словами: 
«Була пірамідка, кільця зняли – не має пірамідки. Зараз 
знову зберемо пірамідку. Будемо кільця на стрижень 
надягати. Ось так!» Потім знову розбираємо і збираємо 
пірамідку. І тільки потім пропонуємо дитині самій 
здійснити необхідні дії. Цю роботу можемо здійснити, 
використовуючи природні життєві ситуації. Наприклад, 
коли дитина просить пити, то можна, поставивши перед 
нею тарілку і чашку, запропонувати: «Дивися, ось чашка, 
а ось тарілка. Куди Марійці налити водички? В тарілочку? 
В чашечку? Куди? Покажи».  
Важливо формувати уміння дитини керувати такими 
своїми емоціями, як роздратування, гнів, напади люті. Для 
цього дорослому необхідно бути уважним і обережним 
при обмеженні дитини в поведінці і вчасно заспокоювати 
її, не даючи засмутитися через невдачу, прагнути уникати 
впливу надмірно сильних подразників, які посилюють її 
оборонну поведінку (відвертання й уникання).       
З метою емоційного розвитку з елементами регуляції 
емоційних станів треба продовжувати роботу, спрямовану 
на корекцію емоційної сфери дитини: збагачення спектра 
її емоційних проявів, здатність до мімічного наслідування 
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елементарної 
емоційної 
рефлексії. 

й емоційного відгуку, погляд в очі, здатність розуміти 
вираз обличчя чи інтонацію мовлення.  
Потрібно також формувати вміння дитини керуватися в 
своїх діях зразками поведінки значущого дорослого, 
розвивати тенденцію до наслідування, прагнення бути 
схожим на нього, порівнювати результати своєї діяльності 
й діяльності дорослого.   
б) формувати соціально прийнятну поведінку 
Важливо розвивати в дитини вміння в своїй поведінці 
керуватися контекстом відносин з іншими людьми, а саме: 
розуміти статево-рольові стандарти поведінки; мати 
уявлення про себе в минулому, теперішньому і 
майбутньому часі; розуміти доступні їй права й обов’язки; 
формувати чуття оптимальної дистанції в стосунках з 
різними людьми; визнавати певні межі припустимої 
поведінки, регулювати соціально неприйнятні її форми; 
підтримувати бажання дитини бути визнаною іншими, 
схвалюваною ними. 
Треба здійснювати також корекцію порушень соціально-
емоційної поведінки: відпрацьовувати її невербальні типи: 
погляд очі в очі, вираз обличчя, пози і жести тіла, 
формувати мотив та інтерес дитини до людей, різних сфер 
життя поширювати її інтереси, навчати соціальним 
правилам. 
Підкреслення та заохочення правильної поведінки дитини, 
схвальна оцінка результатів виконаної нею роботи 
позитивно впливає на формування в неї відчуття 
самоповаги стосовно свого «Я» та розуміння того, як вона 
повинна поводити себе серед інших людей.   
Соціально-емоційний розвиток дітей з аутизмом стає 
визначальним на їхньому шляху до світу різноманітних 
можливостей і набуття нового досвіду життєдіяльності 
разом з іншими людьми. Визначальну роль в цьому 
процесі грають ті дорослі, які опікуються дитиною. І чим 
краще вони розуміють, як їй допомогти та розкрити її 
потенційні можливості, тим успішнішою буде інтеграція в 
суспільство такої дитини. Якість тієї праці, яку роблять 
фахівці, має дуже велике значення задля подальшого 
включення дитини в соціум і оптимальної адаптації в 
ньому. 

МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 
Зв’язне 
мовлення 

На рівні зв’язного мовлення варто розпочинати 
роботу з введення в активне мовлення дитини таких слів 
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 розвивати 
здатність 
поєднувати 
речення, 
утворюючи 
розповідь чи 
коментар;  
 збагачуват
и мовлення 
епітетами, 
метафорами, 
фразеологізмам
и. 
- формувати 
здатність 
спілкуватися за 
визначеними 
правилами 
соціальної 
взаємодії. 

як: «спочатку», «на початку», «потім», «далі», «нарешті», 
«у кінці», «наостанок», «в решті решт».  Такі вставні слова 
необхідні при роботі з сюжетними картинками, поєднанні 
двох взаємопов’язаних змістом подій. На разі потрібно 
пересвідчитися чи дитина встановлює причинно-
наслідкові зв’язки, чи розуміє яка з двох дій є першою і 
спричиняє наступну («Курка сидить на яєчках – в неї 
викупляються курчата», «Спочатку ми мали яблуко, а 
потім лишився недоїдок», «Сонце сідає – надворі стає 
темно» і т. ін.) Повсякденне життя багате на такі причинно-
наслідкові зв’язки, що їх варто використовувати, як 
матеріал для навчання дитини поєднувати події між собою 
й говорити про помічені закономірності найближчому 
оточенню. Так, вербальна продукція (дорослого і дитини) 
може бути складносурядними або складнопідрядними 
реченнями, а може набувати форми взаємопов’язаних 
речень – розповіді.  

Найперше, що корисно й ефективно використовувати 
в роботі – недавній досвід дитини. Тому важливо 
заохочувати умовиводи й коментарі дитини, як от: «Я 
помив руки і сідаю обідати» або «Спочатку потрібно 
вимити руки. Потім можна сідати до столу». За 
необхідності, на початковому етапі, досвід дитини можна 
підкріпити фотографіями чи малюнками, створивши 
невеличку книжечку (альбом) та назвавши її, наприклад, 
«Що спочатку, а що потім», яка згодом «виросте» в 
розповіді про вихідний день або похід до зоопарку.  

На рівні зв’язного мовлення доречно активно 
використовувати сюжетні картинки; спочатку 
впорядковати їх, а потім, на основі їх послідовності, 
навчити дитину будувати розповідь.  

Працюючи з книжкою та навчаючи дитину 
переказувати зміст прочитаного для неї, варто 
використовувати ілюстрації як наочну опору для переказу. 
Можна переказувати зміст оповідки чи казки у колі дітей, 
заохочуючи кожного доповнити спільну розповідь, 
додаючи до неї речення по черзі.  

Варто приділити належну увагу збагаченню мовлення 
дитини епітетами, метафорами, фразеологізмами з 
народної творчості. Варто пояснити їх зміст та заохочувати 
вживати в мовленні, починаючи з найпростіших порівнянь 
(«білий, як сніг», «повільний, мов черепаха» і т. д.) 



 
 

254 

Драматизація й інсценування – чудовий спосіб 
наочного зображення сюжету казок, оповідань, реальних 
подій та добрий помічник у навчанні дитини з аутизмом 
зв’язному мовленню. 

Підсумовуючи, ще раз хочеться наголосити на 
важливості й необхідності:  
• заохочувати й навчати дитину з аутизмом 
активно використовувати набуті комунікативно-
мовленнєві навички, переносити їх на нові ситуації та 
адаптувати до потреб соціальної взаємодії.  
• створювати й підтримувати комфортні для 
дитини умови спілкування 
• організовувати середовище й активність дітей 
таким чином, щоб потреба у взаємодії лишалася 
актуальною 
• пам’ятати, що процес комунікації має бути 
веселим і приносити задоволення дитині 

Альтернативні методи комунікації та організація 
середовища 

Тема методів альтернативної комунікації є важливою 
й актуальною в розділі про комунікативно-мовленнєвий 
розвиток дітей з розладами аутичного спектра, оскільки, як 
зазначалося вище, від третини до половини осіб за 
розладами аутичного спектра не користуються мовою 
взагалі. Також діти з аутизмом стикаються з різного 
ступеню труднощами в розумінні зверненого до них 
мовлення та переживають почуття тривоги та (або) 
відстороненості через невпорядкованість навколишнього 
середовища і непередбачуваність подій. На додачу, маючи 
значні комунікативні труднощі, безвідносно до рівня 
розвитку мовленнєвих навичок, діти з аутизмом вимушені 
вдаватися до проблемної поведінки, що може стати на 
заваді їх корекційного навчання в групі. 

Комунікативно-мовленнєвий розвиток є вирішальним 
чинником для розвитку чи не всіх інших функцій у дітей, 
тому рання діагностика і корекційне втручання дуже 
важливі. Використання в корекційному навчанні методів 
допоміжної альтернативної комунікації (Alternative 
Augmentative Communication – AAC) та програми ТЕАССН 
надає можливість дітям з комунікативно-мовленнєвими 
порушеннями користуватися альтернативними мовленню 
способами комунікації (реальні об’єкти, фото, картинки, 
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символи, жести) та спрощує розуміння дітьми 
навколишнього середовища через його чітку організацію. 

В межах програми ТЕАССН розроблено корекційний 
підхід «Структуроване навчання», основними принципами 
якого є: відмова від стандартних навчальних програм на 
користь індивідуального планування корекційних заходів, 
чітка організація фізичного середовища, використання 
візуальних опор (предметів, картинок) для передбачуваності і 
зрозумілості дітьми послідовності навчальних видів 
діяльності (індивідуальних та групових). 

На сьогодні, найбільш поширеними та вживаними 
системами допоміжної альтернативної комунікації в світі 
для цієї категорії дітей є жестова мова (як от, American Sign 
Language – ASL), комунікативна система обміну 
картинками (Picture Exchange Communication System – 
PECS) і Makaton (назва жестово-символьної системи 
комунікації).  

Доцільно буде зупинитися на визначеннях та 
особливостях окремих систем допоміжної альтернативної 
комунікації. 

Комунікативна система обміну картинками (Picture 
Exchange Communication System – PECS) – форма 
допоміжної альтернативної комунікації. Використовується 
як допоміжний засіб для комунікації у дітей з аутизмом та 
іншими порушеннями розвитку. PECS використовується 
особами різних вікових груп, від дошкільників до 
дорослих, що мають мовленнєво-комунікативні, 
когнітивні та моторні труднощі. Комунікативна система 
обміну картинками розроблена як допоміжний засіб 
навчання ініціювати соціальну взаємодію для осіб з 
аутизмом та іншими комунікативними труднощами. PECS 
швидко набула визнання і поширення світом саме через 
компонент ініціації комунікації. Її застосування не вимагає 
складних та (або) дорогих матеріалів, оскільки 
використовуються друковані символьні, фотографічні, 
мальовані картки.  

PECS розпочинається з навчання дитини віддавати 
педагогові (партнерові по комунікації) картку із 
зображенням бажаного предмета, таким чином 
формулюючи прохання чи вимогу, а натомість отримувати 
сам предмет, який і є винагородою.  
Прохання (за допомогою PECS) 
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Після засвоєння етапу обміну картинки на бажаний 

предмет,  PECS навчає розрізняти символи та 
конструювати прості речення. Пізніше учень оволодіває 
навичками використовувати PECS для відповідей на 
запитання та коментаріїв. 

The Makaton Language Program (Makaton) – 
мовленнєва програма, що використовує жести, символи та 
мовлення, розроблена для допомоги у спілкуванні особам 
із труднощами у навчанні та (або) мовленнєво-
комунікативними порушеннями, такими як, відставання у 
розвитку, Даун синдром, аутизм, мовленнєві та 
полісенсорні порушення. Мовленнєва програма Makaton 
використовує структурований багатомодальний 
(мовлення, жести, символи) підхід до навчання мовленню, 
а також, навичкам читання й письма. Жести Makaton 
підтримують (дублюють) вербальне мовлення, а символи – 
писемне. Наразі, Makaton у спеціальній педагогіці 
використовують не тільки у Великій Британії, а і в понад 
40 країнах світу. 

Жестова мова (American Sign Language – ASL, 
Українська Жестова Мова - УЖМ) – різновид мови, що 
використовує замість акустичних сигналів, візуальні (рухи 
руками, тілом, міміку), та підкріплюється кінестетичними  
відчуттями (відчуттями від власних рухів), що 
допомагають висловити свою думку промовцеві. Це мова, 
яка від початку має своїми користувачами спільноту людей 
з порушеннями слуху або глухотою. Кожна жестова мова, 
будь то Американська, Британська чи Українська Жестова 
Мова, користується як жестами, що позначають цілі слова, 
так і жестами, що означають звуки чи букви. Розроблено 
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спрощений варіант ASL – Baby Sign Language, якої 
навчають дітей з інтелектуальною недостатністю, Даун 
синдромом, аутизмом, апраксією тощо. 

Для того, щоб проілюструвати доцільність і, часто, 
необхідність використовувати альтернативні методи 
комунікації та візуальні способи організації середовища у 
корекційній роботі з дітьми з аутизмом, наведемо такий 
приклад. Зазвичай, день людини (в тому числі й дитини) 
можна представити схематично у вигляді послідовності дій 
та діяльностей від ранкового туалету до відходу до сну 
ввечері. Кожен день може бути розбито, наприклад, на: 
вранішні збори до дитячого садка чи школи, розклад 
занять, повернення додому й вільний час, вечеря та 
відпочинок. Візуальну підтримку, що її пропонує ТЕАССН 
підхід, може бути використано з метою представити 
(проілюструвати) дитині з аутизмом послідовність дій чи 
діяльностей, яка на неї очікує протягом дня, у вигляді 
послідовності предметів, фото, картинок або символів, що 
позначають кожну конкретну діяльність. Так, ранковий 
порядок зборів до садка чи школи можна організувати у 
серію предметів або картинок (в залежності від рівня 
розвитку дитини), що матиме, наприклад: мило й зубну 
щітку, предмет одягу, чашку, взуття та авто (якщо сім’я 
користується транспортом, щоби дістатися до садка чи 
школи).  
 
 
Ранковий порядок дій 

 
 

Така візуальна підтримка  у вигляді послідовності дій 
надає дитині можливість передбачити наступний вид 
діяльності, підготуватися до неї та ініціативніше діяти в 
ній, що передбачає також взаємодію з партнерами по 
комунікації. У майбутньому дитина з аутизмом, 
навчившись користуватися візуальною підтримкою, може 
самостійно використовувати символьний розклад, як будь-
яка доросла людина діловий щоденник чи органайзер. 
 
Розклад уроків 
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Ще один вид візуальної підтримки – комунікативна 
дошка (з прикріпленими до неї картинками чи 
мініатюрними предметами), яка допомагає дитині 
здійснити вибір, відповісти на запитання, відхилити 
пропозицію іншої особи, для чого потрібно навчитися 
вказувати на предмет чи картинку, що позначає реальний 
об’єкт вид діяльності або певне поняття. 
 
Візуальна підтримка (предмети) 

 
 

Більшість методів альтернативної комунікації 
використовують візуальні стимули (предмети, фото, 
картинки, символи, жести), що підтримують (дублюють) 
вербальне мовлення, адже переважна більшість осіб з 
аутизмом мають добре розвинену зорову пам'ять та 
образне мислення, що робить їх вправнішими в розумінні 
зображень, порівняно з мовленням. 

Варто наголосити, що жодна з систем допоміжної 
альтернативної комунікації не прагне бути «кінцевим 
пунктом призначення», тобто не має на меті вилучити 
вербальне мовлення з ужитку, замінити його. Застосування 
кожної, з  наведених для прикладу, систем альтернативної 
комунікації супроводжується мовленням так, що жест або 
символ ілюструє слово, формуючи в головному мозку 
міцні зв’язки між стимулами різних модальностей 
(звукової, зорової, кінестетичної). Окрім того, інтенсивно 
стимулюючи пластичний мозок дитини новими знаннями і 
зв’язками, ми розвиваємо його, що, врешті решт, стимулює 
і розвиток вербального мовлення. 

ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 
Знання про 
послідовність, 

Цей рівень отримав таку назву тому, що саме на цьому 
етапі відбувається активне отримання знань про 
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причину і 
наслідок дій і 
подій 

- продовжувати 
вчити 
аналізувати та 
узагальнювати 
отримані знання 
про дії, події, 
предмети та їх 
властивості; 

- формувати 
вміння лічити в 
межах першого 
десятка, 
розрізняти 
кількісну і 
порядкову 
лічбу; 
усвідомлювати, 
що число не 
залежить від 
величини 
предметів, 
відстані між 
ними, 
просторового 
розміщення і 
напряму лічби 
(зліва — 
направо або 
справа — 
наліво); 
позначати 
кількість 
відповідною 
цифрою;  

- формувати 
вміння 
порівнювати 
числа, 
встановлювати 
рівність з 

послідовність, причину і наслідок дій і подій. Основним 
завданням на цьому етапі є організація стереотипу 
«учбової поведінки», що дозволяє в подальшому легше 
утримуватися дитині на груповому занятті та виконувати 
інструкції педагога.  
Один із методів поступового звикання до занять 
починається з розглядання фотографій із сімейного 
альбому. Відбираються фотографії самої дитини і членів її 
сім'ї. Мама (або замість неї педагог) готує для всіх 
фотографій таблички з написами: «я», «мама», «папа», 
«бабуся», «дідусь», «сестра», «брат». Розкладаються перед 
дитиною фотографії ліворуч, а таблички з написами - 
праворуч (на початку занять використовується не більше 
п'яти знімків і, відповідно, не більше п'яти підписів. Потім 
їх кількість можна збільшити до 7-10). Береться одна 
фотографія і кладеться посередині, потім знаходиться для 
цього знімка табличка з написом і кладеться під фото, 
коментуючи: «Дивись, це тато (показує на знімок). А тут 
написано:» Тато «(показує на табличку)» . Те ж саме  
проробляється з усіма іншими знімками. 
Після кількох спільних занять дитина засвоює спосіб дій з 
фотографіями і табличками, і частина завдань може 
виконувати самостійно. 
На цьому етапі навчання ми використовуємо прості слова, 
вимова яких співпадає з їх написанням (наприклад, слово 
«будинок»), так як в цьому випадку дитині буде легше 
впоратися із завданням. 
На першому етапі дитина повинна засвоїти поняття 
«картка» і «напис-табличка».  
Наступний крок – це оформлення альбому, куди 
наклеюються всі фотографії та підписи до них. Потім 
підбираються 7-10 картинок із зображеннями добре 
знайомих дитині предметів (картинки повинні бути 
виконані в одному стилі) і готуються таблички з написами: 
«чашка», «ложка», «молоко», «сок», «стіл», «стілець» , 
«машина», «лялька», «собака», «сорочка»тощо. Заняття 
проводяться за тією ж схемою, що і на першому етапі. 
Поступово набір картинок і табличок потрібно збільшувати 
та використовувати в грі зі своїми однолітками. Це можна 
робити двома способами. Перший - послідовно освоювати 
категорії предметів, тобто пропонувати дитині картинки і 
написи до них за темою «Транспорт», потім, коли вона їх 
освоїть, брати тему «Одяг», потім – «Продукти харчування» 
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нерівності; 
формувати 
поняття про 
пару; 

- вдосконал
ювати  вміння 
порівнювати 
предмети за 
довжиною, 
шириною, 
висотою, 
товщиною;  

- формувати 
уявлення, що 
геометричні 
фігури можна 
умовно поділити 
на дві групи: 
площинні (круг, 
квадрат, 
прямокутник, 
чотирикутник) і 
об'ємні (куб, 
куля, циліндр). 
Визначати 
форму 
предметів за 
допомогою 
геометричної 
фігури як 
еталона (м'яч, 
кавун — схожі 
на кулю, 
косинка — на 
трикутник і 
т.д.). 

- формувати 
стереотип 
«учбової 
поведінки»; 

- формувати 
знання про 
послідовність, 

і т. д. Другий спосіб - пропонувати їй кілька картинок з 
різних тем. При цьому важливо враховувати інтереси й 
уподобання дитини, вибирати цікаві їй теми. 
Дитина вже може знайти і взяти потрібну картинку з ряду 
інших, може вибрати табличку-підпис і покласти її під 
відповідну картинку. Інакше кажучи, вона тепер дізнається 
потрібне слово, прочитує його цілковито. Крім того, дитина 
виділяє в словах і вміє писати друковані літери, а іноді й 
короткі слова. 
Наступний крок – педагог з дитиною розглядають 
предмети, які вони малювали в альбомі, потім дістають з 
конверта написи, після чого дитина повинна підібрати до 
кожної картинки відповідний напис і вставити його в проріз 
під картинкою. Потім просять дитину по черзі прочитати 
написи і знову написати їх на смужках паперу (тобто 
робимо дублікати написів). І, нарешті, вчать дитину 
співвідносити те, що вона написала, з написом у прорізях. 
Дорослий коментує всі дії дитини, вчить її знаходити 
помилки в тих словах, які вона написала, і виправляти їх. 
Ще один крок – робота з дублікатами. На очах у дитини 
розрізають ножицями дублікат на окремі літери (виходить 
«розсипане слово») і вчать її збирати це слово. Дитині 
пояснюють, що у кожної букви є своє місце в слові, що 
якщо якась буква загубиться, то важко зрозуміти, яке слово 
написано і що воно означає. 
Підготовка руки дитини до письма. Деяким дітям дуже 
складно правильно тримати ручку, писати лінії, літери. 
Тому їм потрібні спеціальні тренування для підготовки 
руки до письма. Краще при цьому обігравати всі заняття, 
використовувати ігровий коментар завдань, наприклад, 
«Допоможи мишці пробратися до сиру» або «Допоможи 
рибці відплисти від акули». Дитина проводить прямі, 
хвилясті лінії, малює зигзаги, доріжки-серпантини, 
штрихує фігури, обводить їх по контуру, з'єднує точки і т. 
д. 
Разом з педагогом дитина складає з паличок візерунок, 
будинок, доріжку, корабель, машину, ялинку, парканчик. 
Все це допомагає їй впевненіше тримати ручку, набувати 
необхідні для письма графічні навички. 
Крім того, для підготовки руки дитини до письма можна 
використовувати трафарети букв, пропонуючи їй спочатку 
обвести букву, а потім її заштрихувати. Руку дитини 
розвиває також робота з пластиліном, конструктором, 
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причину і 
наслідок дій і 
подій; 

- розвивати 
вміння 
співпрацювати з 
вихователем та 
однолітками; 

- розвивати 
розуміння 
виконання 
правил 
поведінки у 
суспільних 
місцях. 

мозаїкою. Дитина може ліпити букви з пластиліну, глини, 
тіста, і навіть викладати при цьому цілі слова.  
Допомагають розвитку дрібної моторики і такі відомі 
прийоми, як пальчикова гімнастика, масаж кистей рук. 
Звичайно, аутична дитина може не прийняти якийсь із цих 
прийомів. Наприклад, їй може бути неприємний масаж, 
наполягати на якому в такому випадку не варто. Якщо 
дитина все ж таки «приймає» масаж, то треба починати з 
погладжування, розминання пальців, кистей рук, 
направляючи масажні рухи від кінчиків пальців до 
ліктьового суглобу. Ще одне важливе завдання – навчити 
дитину чути звуковий склад слова і вміти його 
відтворювати, тобто передавати письмово. Іншими 
словами, вчити дитину аналізувати склад слова.  
Коли дитина вже розуміє, що написане слово можна 
прочитати вголос, вимовити, «озвучити», можна починати 
працювати з магнітною азбукою. Педагогу необхідно 
підготувати сюжетну картинку (краще всього вибрати або 
намалювати її, виходячи з інтересів дитини) і проговорити 
разом з дитиною її зміст (розповідати при цьому буде сам 
педагог, а дитина може вносити доповнення). Так 
відбувається робота над аналізом слів. 
Працюючи над фразовою промовою, потрібно 
використовувати улюблені їм дитячі книги, казки – бажано, 
прості, такі, як «Ріпка», «Колобок», «Рукавичка» тощо. 
Навчившись працювати з ними, дитина переносить свій 
досвід на інші книги. Але буває, що дитині ці казки стали 
вже нецікаві - тоді буде легше, якщо вона сама назве свою 
улюблену книжку. 
Робота над фразою ведеться одночасно у двох напрямках: 
1) за матеріалами улюбленої книжки; використовуючи 
досвід самої дитини.  
Дитині буде зручніше, якщо книга з картинками лежить у 
верхньому кутку стола, а таблички розташовуються у 
стовпчик поряд з книгою (але не в тому порядку, в якому їх 
треба викладати при переказі), а нижня частина столу 
прямо перед нею вільна – на ній дорослий, складаючи 
розповідь, поступово викладає таблички в лінію. На 
наступних заняттях дитину просять самостійно викласти ці 
фрази (при необхідності, педагог підказує, де лежить 
потрібна табличка, або викладає її рукою дитини). Так, 
табличками з фразами викладається вся казка. Потім, коли 
переходять до іншої казки, розповідає в основному педагог, 
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а дитина самостійно працює з табличками вже освоєним 
способом. Якщо вона відчуває труднощі, педагог надає їй 
необхідну допомогу. 
Одночасно варто працювати над фразою, використовуючи 
досвід самої дитини, тобто складаючи розповіді про неї, про 
її життя. Робота йде в два прийоми: спочатку створюємо 
малюнок і підписуємо його (або даємо це завдання додому 
мамі), а потім на занятті викладаємо з дитиною таблички з 
фразами. Замість малюнків можна використовувати 
фотографії, на яких дитина купається в річці, грає з кішкою, 
святкує свій день народження і т. п. Роботу з малюнком і з 
казкою корисно чергувати. 
На даному етапі роботи з дитиною з аутизмом для розвитку 
навички читання зручно використовувати її схильність 
завершувати незавершене. Можна влаштуватися з нею на 
підлозі або дивані й почитати їй казку. Коли читається 
казка, бажано, щоб шрифт у ній був великий. Дорослий 
читає початок речення, робить паузу, і останнє слово 
дочитує дитина. Щоб їй легше було знайти потрібне місце 
в книжці, дорослий при читанні водить по тексту пальцем.  
Важливо, що при «дочитуванні» дитина чула себе і 
усвідомлювала свою роль в читанні. Весь текст вголос 
дитині читати може бути важко – цього від неї вимагати й 
не потрібно. Для того, щоб дитина перейшла до читання 
декількох слів підряд, а потім цілих фраз, педагог спочатку 
сам водить пальцем по рядках тексту, а потім просить 
дитину «допомогти»: «Тепер ти простеж, будь ласка». Так 
ми переходимо до почергового читання: наприклад, дві 
пропозиції читає педагог (або мама), а наступні дві - дитина. 
Потім обережно привчаємо її читати самостійно, постійно 
вносячи в заняття ігрові моменти. 
 Буває, що дитина читати категорично відмовляється. У 
таких випадках її не можна лаяти і змушувати читати 
насильно, тому що можна закріпити стійкий негативізм до 
занять. Потрібно на деякий час відкласти читання, дати по 
ньому «скучити». Якщо педагог відчуває, що відмова 
дитини не цілком серйозна, можна спробувати все ж таки 
організувати її читання, попередньо знайшовши якесь 
підходяще пояснення її поведінці. 
У сформований стереотип заняття треба постійно вносити 
нові деталі, створюючи різноманітність. Ці, здавалося б, 
дрібниці насправді регулюють поведінку дитини. 
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В основі навчання дитини з аутизмом рахувати лежить 
метод, аналогічний «глобальному читанню». Педагог готує 
набір карток з цифрами: на паперових квадратах зверху 
пишуться цифри, а внизу – їх назви (словом). 
Крім того, нам знадобляться картки із зображеннями 
предметів у різній кількості (одного яблука, двох вишеньок, 
трьох човників). 
Спочатку педагог знайомить дитину з числами в межах 
десяти. Потім розкладає картинки із зображеннями 
предметів зліва від дитини, а праворуч - цифровий ряд. 
Потім бере картинку із зображенням одного горіха, 
коментуючи: «Це – один горіх», - і підкладає під неї картку 
з цифрою. Так само йде ознайомлення і з іншими цифрами. 
На наступних заняттях ми відпрацьовуємо цю маніпуляцію 
або руками дитини, або вона робить це сама за інструкцією 
педагога. Далі, ми прибираємо картинки із зображеннями 
предметів і замість них використовуємо рахункові палички, 
фішки, картонні фігурки. Дитина на прохання педагога бере 
потрібну цифру і поряд з нею викладає таку ж кількість 
фішок або паличок. Педагог при цьому як би «озвучує» дії 
дитини: «Я взяв цифру три і поклав три палички», - а потім 
просить дитину самостійно перерахувати кількість 
предметів і назвати відповідну цифру. Важливо, щоб 
дитина зрозуміла, що, наприклад, цифра «1» може означати 
і одну паличку, і одну машину, і одну чашку. У зошиті у 
велику клітинку пишуться цифри, а поруч з ними 
малюється відповідна кількість предметів. 
Важливим є те, щоб педагог навчав діям і в предметній, і у 
знаковій формі і при цьому промовляв всі здійснювані дії 
разом з дитиною. Корисні також заняття з рахунковими 
паличками. Педагог просить дитину побудувати огорожу. 
Дитина кладе одну паличку, ще одну, потім наступну і т. д., 
перераховуючи їх при цьому. Потім «дме вітер» і парканчик 
поступово «ламається»: спочатку прибирають одну 
паличку, потім ще одну і т. д. Варто також зробити разом з 
дитиною 1 модель натурального ряду на проміжку від нуля 
до десяти у вигляді, наприклад, драбинки з десятьма 
щаблями.  
Така драбинка дозволяє дитині вловити порядок побудови 
натурального ряду (те, що кожне число на одиницю більше 
попереднього). 
Для знайомства дитини зі складом числа з паличок або 
конструктора можна робити на площині столу будиночок, у 
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віконце якого кладеться цифра «2». І розкладається ця 
цифра на «1» і «1». Цю ситуацію можна обіграти: «У 
будиночку живуть двоє – бабуся і дідусь» тощо. 
Потім повторюються ті ж дії з цифрою «З». Для обігравання 
нової ситуації, можна прокоментувати: «У будиночку 
живуть дитина і двоє дорослих. Усього троє». При цьому 
поряд з будиночком викладають картки. Так можна 
організувати вивчення складу всіх чисел до 10. 
Вивчення складу числа дуже важливо для того, щоб надалі 
дитина розуміла сенс арифметичних операцій, тому, якщо 
«з ходу» освоїти цю тему не виходить, слід розібрати її 
докладніше, застосовуючи наочний матеріал. Можна 
використовувати набори паличок, дерев'яних фігурок 
(ялинки, будиночки, грибки), комплекти геометричних 
фігур (квадрати, кружечки, прямокутники, трикутники). 
Важливо, щоб дитина вчилася розкладанню на різному 
матеріалі, так як аутичні діти схильні до виконання будь-
чого підходити стереотипно, вимагаючи використання 
одних і тих же предметів (наприклад, тільки яблук і тарілок) 
і не виконуючи завдання на інших. Тому дитину просять то 
розкласти подарунки двом дітям, то морквини двом зайцям, 
то поставити іграшкові машинки в два гаражі, то розставити 
чашки на дві полиці тощо. 
Також педагог знайомить дитину з поняттям «додати до ...» 
і вчить додавати до даної кількості предметів відсутнє до 
заданого числа. Можна розіграти «пригощання іграшок»: 
педагог пропонує роздати іграшкам-гостям, наприклад, 
чотири цукерки, а іграшок при цьому шість. Дитина 
пригощає своїх «гостей» і розуміє, що цукерок не вистачає. 
Педагог пояснює: «Гостей багато, а цукерок мало, не 
вистачає. Треба додати. Скільки ти додаси?» Якщо дитина 
дає правильну відповідь, педагог може разом з нею 
викласти з табличок приклад. Потім у зошиті дитина 
записує відповідні приклади, типу: 6 = 4 +2. Або можна 
намалювати п'ять замків і три ключі і попросити дитину 
додати необхідну кількість ключів. Якщо дитина 
припускається помилки, то потрібно запропонувати їй 
виконати завдання на предметному матеріалі. Наприклад, 
педагог показує дитині два мішечки (конверта, ящика) і 
каже, що поклав вісім кубиків в два мішечки. Дитина 
повинна вгадати, скільки кубиків в кожному мішечку. 
Знайомимо дитину зі знаками «=», «>», «<». Вчимо її 
порівнювати два числа і дізнаватися, на скільки одне число 
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більше або менше іншого. Наприклад, п'ять більше трьох на 
два. Щоб це встановити, потрібно з п'яти відняти три, Для 
того щоб дитині було легше засвоїти порівняння двох 
чисел, ми співвідносимо одну кількість предметів з іншою 
(чотири пірамідки і три пірамідки). 
Так як сенсорно-пізнавальний розвиток – це складний 
комплексний феномен, що охоплює розвиток чуттєвого 
досвіду і пізнавальних процесів (як різних форм орієнтації 
дитини в навколишньому світі, в самій собі) і регулюють її 
діяльність, важливим проявом цього напряму розвитку є 
адаптація дитини в довкіллі, становлення її соціально-
побутових навичок. 

ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ 
Художньо-
естетична 
активність, 
здатність до 
спільної 
діяльності 
 

На цьому рівні можливим є поступове ускладнення 
матеріалу: від певних операцій і дій до цілісного вокально-
пластичного самовиявлення. Так, наприклад, можливо 
через інструмент вибудовувати взаємодію аутичних дітей з 
іншими людьми, розширювати способи їхнього 
маніпулювання з предметами та вдосконалювати здатність 
до діалогового контакту дітей між собою. Можливим стає 
також використання арт–педагогічних методів для 
стимуляції і розвитку творчої уяви, художньо–образних 
уявлень, творчої активності дітей. 

Образотворча 
діяльність 
 спонукати 
до створення 
асоціативних 
образів у техніці 
малювання, 
ліплення, 
аплікації, 
конструювання; 
 формувати 
здатність 
порівнювати 
результати 
продуктивної 
діяльності;  
- сприяти 
становленню до 
самостійної 
діяльності із 

Звертання уваги дітей одне на одного, підтримання у 
спробах робити щось разом, створення умов для 
становлення здатності до спільних узгоджених дій. 
Створення колективних композицій. 

Поєднання матеріалів в одній площині та в об’ємному 
зображенні (конструювання). 

Виконання багатопланових композицій на всьому 
просторі аркуша в перспективі. 

Вчити самостійно передавати один і той самий образ, 
використовуючи  доступні образотворчі засоби (колір, 
пляму, лінію, форму, композицію) та  різні матеріали 
(фарби, олівці, кольоровий папір різних розмірів, глину 
тощо) у  різних видах художньої діяльності. 

Орієнтація на аркуші паперу (верх, низ, середина, 
праворуч, ліворуч).        

Малювання з натури після обстеження предмети різної 
форми; малювання дерева з відтворенням його будови. 

Освоєння нових технік малювання: за допомогою 
нитки, солі тощо. 
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застосуванням 
різних способів 
маніпулювання 
з матеріалом; 
 формуван
ня навички 
роботи з клеєм, 
вміння акуратно 
наклеювати; 
 формувати 
позитивне 
відношення до 
зображення як 
до результату 
своєї  роботи;  
 формувати 
здатність 
передавати в 
зображенні 
цілісний образ 
предмета;  
 формувати 
вміння 
обстежувати 
предмети, 
виділяючи їх 
основні частини  
та  якості;  
 удосконал
ювати техніку 
образотворчої 
діяльності, 
стимулювати 
бажання  
оволодівати 
новими 
засобами та 
способами 
виконання 
зображень;  
 формувати 
здатність до 
оцінкового 

Складання та малювання візерунка на смужці, у 
квадраті та колі. 

Складання візерунка з опорою на почуття ритму. 
Зафарбовування готових зображень. 
Ліплення предметів з декількох частин, з’єднуючи їх; 

відтворення основних  зовнішніх  ознак  предметів, 
працюючи за  зразком, за  інструкцією.  

Ліплення  знайомих предметів за зразком та за 
наслідуванням, порівнюючи  їх  з  формою–еталоном: 
предметів посуду засобом вдавлення та стрічковим 
засобом, фігур тварин та людей тощо. 

Прикрашання виліплених виробів та використовувати 
їх у іграх. Відображення ігрової ситуації та обігравання 
сюжетів з використанням виробів дітей.  

Удосконалення навички роботи з пластичною масою 
та закріплення прийомів  акуратного ліплення. 
Згладжування поверхні виліпленого предмету або фігури. 

Знайомство з новою технікою виконання роботи – 
колаж як поєднання в роботі прийомів малювання та 
аплікації («Новорічна ялинка»: ялинка – малюнок, 
прикраси  для  ялинки – аплікація). Поєднання в роботі 
пластичної маси та природного матеріалу. 

Наклеювання візерунку з використанням чергування 
елементів за 1-2 ознаками. 
Виконання сюжетно–тематичних аплікацій («Барви осені», 
«Зима  прийшла», «Новорічне  свято», аплікації до казок 
тощо). 
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ставлення до 
своєї роботи. 
 формуван
ня здатності до 
взаємодії підчас 
образотворчої 
діяльності; 
- розвивати 
спроможність до 
вільного 
маневрування у 
межах однієї 
площини, або в 
об’ємному 
зображенні. 
Музична 
діяльність 
 розвивати 
здатність до 
ритмічного 
промовляння 
нескладних 
текстів у нових 
дитячих піснях, 
використання 
нових складів у 
мовноритмічних 
вправах; 
 формувати 
музичний слух і 
пам’ять; 
 формувати 
здатність 
засвоювати 
ритмічний 
малюнок танцю. 
 розвивати 
швидкість 
реакції; 
- формувати 
здатність до 
орієнтації у 
просторі. 

На цьому рівні художньо-естетичного розвитку 
завдання для дітей мають дещо ускладнений характер, за 
якого є можливість поєднувати різнопланові прояви 
дитини. 

Так, у вправах на «ритмодекламацію» відбувається 
удосконалення відтворення складів у знайомих піснях 
мовно–дикційним засобом, тихим плесканням, розширення 
використання нових складів у мовноритмічних вправах.  

Можливими є вже такі цілеспрямовані дії дитини, як 
підігрування на музичних інструментах знайомим 
мелодіям (наприклад, «Щедрик, ведрик», муз. 
Я.Степового; «Дощику, дощику, наваримо борщику», 
народна пісня, «Марш Чорномора», муз. М.Глінки); 
виконання рухів в залежності від напрямку звучання 
мелодії (вгору чи вниз), у такому завданні, наприклад, як 
піднімати ляльку на рух мелодії вгору і опускати, якщо 
мелодія «йде» вниз; шукати заховану іграшку, 
орієнтуючись на  послаблення або посилення звучання 
брязкальця чи бубна (в іграх типу «Гаряче-холодно»), тобто  
узгоджувати власні дії в залежності від сили (динаміки) 
звуку тощо. 

Одним з варіантів музичної гри може бути «Оркестр», 
коли у групі вибирають диригента і музикантів, які 
виконують нескладну пісню, відстукують ритм на му-
зичних інструментах чи кубиках. 

Іншим різновидом колективної музичної активності є 
участь у так званому «концерті» – чергуванні різних 
«номерів», які виконує група дітей — «артистів» для своїх 
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товаришів–«глядачів», з обов’язковою участю «ведучого». 
Дітей так організовують, щоб вони по черзі виконували 
різні ролі та вчилися спостерігати за виступами інших 
дітей.  

Дитячі музичні ігри, як правило, синкретично пов’язані 
з піснями, хороводами, які сприяють розумовому, 
соціальному й фізичному вихованню дітей. Це можуть бути 
своєрідні ігри–змагання з танцювальними рухами, 
імпровізацією, драматизацією, де має місце синтез слова, 
руху й музики. Так,  
наприклад, у музичній грі «Сонечко, дощик та гроза», 
музичні вставки постійно зосереджують увагу дітей на зміні 
рухів і виконанні завдань, діти повинні швидко зреагувати на 
музичний вступ до пісень «Сонечко» або «Дощик», починати 
їх співати, робити відповідні рухи, а на звучанні музичної 
вставки «Гроза» – сховатися під велику парасолю. Подібні 
ігри розвивають такі можливості аутичної дитини, як 
здатність концентрувати увагу, координацію рухів, навчають 
певним ритмічним рухам, вміння слухати і розрізняти просту 
мелодію. 

В контексті роботи над виразністю проявів дітей, їх 
варто вчити виконувати послідовні рухи танцю (гри), 
опановувати ритмічним малюнком танцю, поєднуючи це з 
орієнтацією в просторі, відображати характер музики в 
русі, розвивати вміння визначати характери персонажів та 
їх рухові дії, намагатися передавати їх під час виконання 
пісень, відпрацьовувати чіткість реакцій (темпових, 
динамічних) на зміни в характері музики. 

Спочатку більшість композицій виконується у вільній 
побудові. Показ рухів ведучий демонструє у «дзеркальному 
відображенні». Наслідуючи ведучого діти виконують рухи 
у заданому напрямі: положення рук: вниз, вгору, вперед, в 
сторони, за спину, на поясі, на голові, за головою, до 
плечей, перед грудьми; елементарні рухи: зігнути, 
розігнути, підняти, опустити, нахилитися, випрямитися, 
відставити, приставити, розвести, звести, присісти, встати;  
характеристики рухів: повільно, швидко, одночасно, 
послідовно, рівномірно, з прискоренням, розслаблено, 
напружено. При цьому дорослий означає рухи і їх 
характеристики словами. Зв’язок слова і м’язового відчуття 
сприяє закріпленню цих понять. Робити варто все у колі, 
яке наче об’єднує усіх. 
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Так, щоб дитина з аутизмом почала наслідувати 
пластичних рухів, педагог має заохотити її. Успішність 
такої взаємодії з аутичною дитиною зумовлюється 
емоційно виразними проявами педагога, ритмічною 
організацією в плані музичного супроводу та рухів. Таку 
об’єднувальну функцію може виконувати танок, що 
містить у собі внутрішній рух, підкорює танцюристів 
спільному ритму. Це може бути: «Український танок» (укр. 
нар. мелодія); «Запрошення» (рос. нар. мелодія); «Ой, 
минула вже зима» (укр. нар. мелодія, обр. І. Кишка); 
«Кривий танець» (укр. нар. мелодія); «Танок з 
парасольками» (муз. Ю. Рожавської); «Ялинковий 
хоровод» (муз. А. Філіпенка); «Журавлик» танцює (муз. Н. 
Хуторянського) тощо. 

Для того, щоб аутичні діти навчилися виконувати 
певні рухи, їм треба виразно їх показувати, звертати їх увагу 
на ці рухи, надавати імпульс на їх виконання. Наступним 
кроком є відпрацювання алгоритму танцю, щоб рухова 
пам’ять в подальшому допомагала їм згадувати потрібні 
рухи в узгодженні з фрагментами мелодії. 

Музикою для танців можуть слугувати не тільки 
мелодії, що їх виконують на музичних інструментах, але й 
пісні. Пісню може виконувати група дітей, соліст, чи сам 
виконавець одночасно з танцем, або чергуючи з ним. 
Супроводжувати танець можуть також ритми, що 
виконуються на музичних інструментах. 

Театральна 
діяльність 
 формувати 
здатність до 
цілеспрямованог
о самовияву в 
межах 
театралізованої 
дії; 
 розвивати 
здатність 
підтримувати 
сюжетно-
рольову та 
режисерську 
гру. 

«Театр пісні»; звукове «озвучення»; імпровізована 
театралізація пісень, емоційно виразне їх виконання; ігри-
драматизації з музичним супроводом, підготовлені 
дорослими та дітьми; прослуховування невеликих казок та 
музичних творів, концерти силами дітей (у то¬му числі, 
для малят), постановки нескладних вистав лялько¬вого чи 
настільного театру; використання діалогово–рольових і 
пантомімічних ігор; різнопланові виступи на сцені. 
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 розвивати 
координованість 
та злагодженість 
рухових дій 
відповідно до 
сюжету, 
музикальних 
образів, 
характеру твору; 
- розвивати 
спроможність до 
пластичного 
самовияву. 

ГРА ДИТИНИ 
Сюжетно-
рольові ігри 

- розвивати 
ініціативу 
під час 
ігор 

- вчити 
брати роль 
ведучого в 
іграх; 

- використо
вувати 
тактильні 
способи 
взаємодії. 

На цьому етапі діти засвоюють зміст ігор та їх порядок, 
у них з’являється можливість виявити ініціативу: з певного 
моменту діти починають самі пропонують ведучому ігри, в 
котрі вони хотіли би зіграти, а також різноманітні варіанти 
змін вже знайомих ігор та завдань. По мірі розширення 
можливостей дітей необхідно зменшити кількість наданої 
допомоги і степінь участі дорослих у занятті. Ігри та 
завдання поступово змінюються та ускладнюються, 
збільшується їх кількість, і як наслідок, тривалість заняття. 
Все більшу частину заняття складають ігри за правиламми 
та ігри на взаємодію, з’являється можливість обговорювати 
цікаві для дітей питання. Так поступово ігрові заняття 
стають для дітей цікавим місцем. 

Вірш Дії 
  
Одна дитина обирається лисичкою. А всі інші 
діти під слова ведучого стрибають як 
зайчики, ведучий при цьому ритмічно плескає в 
долоні. Потім всі «зайчики» мають сісти у 
заздалегідь приготовлені обручі і імітувати 
рухи руками, наслідуючи дорослого.  Далі, 
уважно слухаючи слова ведучого, діти 
починають тікати від лисички на слова 
«Зайчики тікають». Дитина, що виступає у 
ролі лисички, імітує її рухи, а згодом починає 
доганяти дітей. Та дитина, яку «лисичка» 
зловить і буде наступною лисичкою. 

Зайчики стрибали на лісній 
галявині,  
Ось так, ось так, зайчики 
стрибали. 
Зайки сіли у кружечки, 
Разом риють лопушечки, 
Ось так, ось так, риють 
лопушечки. 
Аж тут біжить лисичка, 
Рудая сестричка, 
Зайчиків шукає, з’їсти їх бажає!  
Зайчики тікають по лісній 
галявині 
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Ось так, ось так, зайчики 
тікають. 

 
На четвертому етапі обов’язковим є наявність 

сюжетно-рольових ігор. Особливо важливі рольові ігри з 
правилами в групах. Дітям з РАС важливо навчитися 
реагувати на звернення, проявляти ініціативу у спілкуванні, 
витримувати хоча б нетривалий контакт очима з іншими 
людьми. Ці труднощі опрацьовують індивідуально з 
кожною дитиною. Ігрові заняття дають можливість 
застосовувати навички взаємодії та спілкування в грі з 
однолітками. Стаючи ведучим у грі, дитина опиняється в 
полі зору інших дітей. Вона має виявити себе, здійснити 
вибір. Таким чином, у дитини розвивається уявлення про 
власне „Я”. 

В рольових іграх, що складають ігрове заняття, дуже 
простий, емоційно насичений сюжет, нескладні правила. 
Один із дітей виконує роль ведучого. Ця роль може 
зводитися до однієї дії – кинути м’ячик кому-небудь, знайти 
іграшку, заховану в іншої дитини, придумати і показати 
рух, котрий повторюють всі інші учасники гри. Такі ігри 
вводяться поступово з урахуванням рівня емоційної 
готовності дітей до активної взаємодії. Якщо дітям відразу 
складно долучитися до гри, педагог привертає увагу однієї 
дитини до другої, пропонує готові форми ігрової взаємодії, 
котрими дитина спочатку оволодіває формально.  

В деяких рольових іграх використовуються тактильні 
способи взаємодії. З однієї сторони, тактильна взаємодія  
першою виявляється в досвіді дитини. З другого боку, у 
дітей з РАС саме вона є часто дефіцітарною.  

Діти, які мають високий рівень розвитку, засвоюють 
такі ж і мовленнєві засоби взаємодії. Рольові ігри в цьому 
випадку можуть нести складніший сюжет, а крім того, 
передбачають вибіркове ставлення до учасників. 

В заняття можна також включити інші ігри, котрі 
допоможуть у вирішенні ти чи інших задач для конкретної 
групи дітей. Крім того, ігрові заняття поступово можуть 
стати місцем зустрічі для дітей та педагогів, під час яких 
можуть обговорюватись ті події, котрі відбулися з кожною 
дитиною. 

ЗДОРОВ Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 
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Рухова 
активність на 
рівні діяльності 
формувати 
здатність 
виконувати 
складні довільні 
рухи; 
формувати 
уміння діяти за 
правилами 
почергово; 
розвивати 
почуття 
взаємовідповіда
льності у групі. 
формувати 
позицію 
учасника і 
відповідальності 
за групу;  
формувати 
здатність 
дотримуватися 
організаційних 
моментів 
(шикування, 
дотримання 
строю та 
інструкцій). 
 

Останній рівень психомоторного розвитку в 
дошкільному віці характеризується оволодінням дитиною 
складних довільних рухів, які здійснюються відповідно до 
усвідомленої дитиною певної сукупності норм, правил, 
ідеально представлених (ментальних) зразків поведінки. 
Крім цього, дитина на цьому рівні характеризується 
наявністю змагального мотиву. Іграм, до яких залучається 
дитина цього віку, властива спільність дій її учасників. Такі 
ігри передбачають складнішу взаємодію між гравцями, від 
якої залежить кінцевий  результат гри.  

Для розвитку спільної діяльності слід починати не 
безпосередньо із складних ігор, а з вправ, які привчають 
дитину враховувати іншого. Такими вправами є: 1) 
присідання з обручем – дорослий бере обруч і підзиває 
дітей взятися обома руками за нього навколо, потім голосно 
рахуючи, дорослий командує – «присіли – встали»; 2) 
ходьба в колонні тримаючись за палицю чи мотузку – діти 
встають в колонну, беруться за палицю потім йдуть чи 
біжать по колу, оббігаючи предмети тощо; 3) ходіння на 
руках в парі – діти діляться на пари, одна дитина встає на 
руки, а інша піднімає її ноги, дитина йде на руках, потім 
міняються. Спільна діяльність не просто передбачає 
врахування іншого, а й інтеграцію зусиль, спрямованих на 
досягнення спільної мети. Для розвитку навичок до 
спільної діяльності можуть бути використані наступні 
рухливі ігри: 
1. Спільне притягування предмету. Діти загружають возик, 

який прив’язаний мотузкою, потім разом беруться за 
інший кінець мотузки і притягують його до себе, 
розгружують. Вага возику повинна бути такою, щоб 
діти тільки приклавши спільних зусиль могли 
притягнути його. 

2.  Катання одне одного.  Дітей поділяють на групи по троє, 
кожна група має по возику, одна дитина сідає у возик, 
друга тягне возик і третя штовхає його; потім міняються 
позиціями.  

3. Перенесення предметів. Дітей поділяють на пари, кожна 
пара має ноші, діти загружають ноші іграшками і 
переносять їх в іншу частину кімнати, і висипають. 

4. Качання пресу в парах. Дітей поділяють на групи по двоє 
і качають прес по-черзі. Тоді коли одна дитина качає 
прес – інша тримає її ноги, а потім міняються. Якщо 
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дитині важко підніматися, вона може триматися за руки 
тієї дитини, яка сидить на її ногах. 

В цьому віці для дитини відкриваються мотиви 
конкуренції, що дає нам змогу розширювати арсенал 
засобів впливу на розвиток психомоторної сфери. Мотив 
конкуренції є надзвичайно вагомим рушієм розвитку. 
Більшість рухливих ігор базуються на змагальних заклтках: 
«хто швидше?», «хто вправніше?», «хто влучніше?» тощо. 
Ось деякі з них: 

1. Спритні мотальники. Для гри готують довгу мотузку 
(4-5м), на кінцях її дві палички, а посередині роблять 
вузлик. Двоє дітей за сигналом дорослого одночасно 
починають намотувати її на паличку. Хто першим намотає 
половину мотузки, той переміг.  

2. Хто далі кине? Діти стають у шеренгу вздовж риски, 
накресленої на землі. Вони по черзі кидають м’яч на 
дальність. Дорослий відмічає, хто далі кинув. Кинути м’яч 
правою та лівою рукою не менше 8-10 разів. 

3. Перетягування канату. Дітей поділяють на дві, рівні за 
силою групи. Канат розстелюють на землі, на його середині 
кладеться мітка (гімнастична палиця), кожна з груп стає по 
різні кінці канату, беруть в руки канат, кожна група тягне 
канат в протилежному напрямку. Перемагає та група, яка 
перетягне суперників за мітку на землі. 

4. Підкинь та злови. На двох стовпчиках натягують 
мотузок на висоту піднятої руки дитини. Вона підкидає 
м’яч через мотузку, біжить за ним під мотузкою й ловить 
його. Якщо грають кілька дітей, то між ними можна 
провести змагання. Перемагає той, хто більше разів спіймає 
м’яч за обумовлену кількість кидків. 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК 
Вміння 
регулярно 
самостійно 
виконувати 
навички 
самообслуговув
ання 

- формування вміння регулярно самостійно виконувати 
основні частини процедур  самообслуговування та 
господарчо–побутових робіт, доручень;  
- підвищення самостійності дітей в типових побутових 
ситуаціях шляхом закріплення раніш сформованих та 
навчання новим практичним вмінням; 
- формування вміння брати участь у виготовленні виробів 
та практичних роботах з ручної праці з виконання окремих 
операцій та прийомів за наслідуванням, мовленнєвою 
інструкцією та додатковою допомогою дорослого; 
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- формування вміння виконувати доручення з догляду за 
рослинами та домашніми тваринами за допомогою 
дорослого 

Формування 
навички 
самостійно їсти 

1. Закріпляти вміння користуватись столовими приборами. 
2. Закріпляти вміння акуратно розгортати та розкривати 
різні види обгорток, очищувати фрукти від шкірки. 

Формування 
навичок 
охайності та 
гігієни 

1. Закріплювати  вміння самостійно  користування 
туалетом за визначеною  послідовністю. 
2. Закріплювати вміння самостійно мити  руки, обличчя за 
певною послідовністю. 
3. Закріплювати вміння самостійно користуватись 
особистими предметами гігієни та прибирати їх на місце. 
4. Закріплювати вміння самостійно чистити зуби за 
певною послідовністю.   
5. Закріплювати вміння самостійно виконувати основну 
частину процедур купання та миття волосся за визначеною 
послідовністю. 
6. Закріплювати вміння самостійно розчісувати волосся 
перед дзеркалом, дівчаткам робити просту зачіску. 
7. Вчити користуватись за необхідністю вологими 
серветками, ватними паличками 

Формування 
навичок 
самостійного 
вдягання 

1. Закріплювати вміння самостійно вдягатись та 
роздягатись за визначеною  послідовністю.  
2. Закріплювати вміння надягати взуття з різними видами 
застібок. 
3. Формувати вміння допомагати дорослому добирати одяг 
та взуття відповідно до сезону, погоди та подій в житті 
дитини 

Формування 
трудових 
навичок 

1. Закріплювати вміння підтримувати елементарний 
порядок у приміщенні за допомогою візуальних підказок. 
2. Закріплювати вміння разом з дорос-лим розстилати та 
застилати постіль. 
3. Закріплювати вміння допомагати витирати пил, 
підмітати підлогу. 
4. Закріплювати вміння викидати сміття у відведене місце. 
5. Вчити мити після малювання пензлі, скляночки та інше 
обладнання. 
6. Вчити виконувати доручення з догляду за рослинами та 
домашніми тваринами за допомогою дорослого 

Формування 
навичок з 
ручної праці 

1. Закріплювати вміння збирати та первинно обробляти 
(мити, сушити тощо) разом з дорослим природний 
матеріал для виробів. 
2. Вчити наклеювати засушене листя на папір.   
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3. Вчити виготовляти ялинкові прикраси із паперу, 
природного матеріалу тощо. 
4. Вчити робити намисто. 
5. Вчити виготовляти вироби з коробок та пластикових 
пляшок. 
6. Вчити виконувати підготовчі вправи до вишивання по 
дірочкам у картоні (шнурувати тонким шнурком прості 
предметні зображення). 
7. Вчити допомагати дорослому готу-вати  прості страви  
(натирати овочі, твердий сир; розкочувати тісто; виріза-ти 
печиво за допомогою різних форм). 

 
Життєві компетентності: 

Дитина виявляє елементи керованості в діях і в поведінці, підкорення 
соціальним правилам, виявляє саморегуляцію при вирішенні своїх 
життєвих проблем, іноді прагне до спільної діяльності, виявляє емоційну 
рефлексію. Розуміє різницю між «я хороший» і «я поганий». Здатна 
поєднувати речення, утворюючи розповідь чи коментар, сформована 
здатність спілкуватися за визначеними правилами соціальної взаємодії. 

 
Формування елементарних математичних уявлень 

- використовує  прийоми  практичного  порівняння  сукупностей  
предметів: накладання, прикладання, зіставлення  пар; 
- бере  предмети  ведучою  рукою  та  розкладує  їх  у  напрямку  зліва  
направо; 
- здійснює  перетворення  множини (додає  або  зменшує ); 
- здійснює  групування  предметів  за  1-2  ознаками (колір, розмір, 
форма); 

К
іл

ьк
іс

т
ь  

- розрізняє  поняття  «більше, менше, однаково, порівну, пара»; 
- порівнює  сукупності  однакових  предметів, розташованих  в  
рядок  один  під  одним (до  10  предметів); 
- складає  рівні  за  кількістю  множини ( до  10  об’єктів); 
- співвідносить  кількість  1-10  з  кількістю  пальців, паличок  
для  рахування; 
- розуміє  питання  «скільки?», рахує  в  межах  10; 
- знає  правила  рахування  предметів: перекладання, торкання  
вказівним  пальцем;  
- утворює  наступне  число  шляхом  додавання  одного  предмета  
до  групи, попереднього – вилучення  одного  предмета  з  групи; 
- утворює  число  шляхом  додавання  або  вилучення  кількох  
предметів  із  групи  в  межах  5; 
- має  уявлення  про  число  та  цифру  в  межах 10; 
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- розрізняє  цифри, співвідносить  їх  з  кількістю  предметів 
Ве

ли
чи

на
 

 

- розрізняє  поняття «високий–низький», «довгий – короткий», 
«широкий– вузький»  на  основі  слухового, тактильного  та  
зорового  відчуття,  засобом  накладання, прикладання; 
- вміє  візуально  визначати  розмір  контрастних  предметів 
(принеси  великий  м’яч); 
- складає  упорядкований  ряд  з  5  предметів  за  ступенем  
виразності    якості;  
- співвідносить  різнорідні  предмети  за  розміром , довжиною, 
шириною 

Ф
ор

ма
 

- розрізняє  плоскінні  геометричні  фігури: коло, квадрат, 
трикутник, прямокутник, овал;   
- співвідносить  знайомі об’ємні  геометричні  фігури  з  
плоскінними; 
- знаходить  та  вилучає   зайвий  предмет  на  основі  зорово-
рухового  та  тактильного   відчуття,  засобом  накладання, 
прикладання; 
- групує  однакові  за  формою  та  різні  за  розміром, кольором  
предмети; 
- утворює  знайомі  геометричні  фігури  за  допомогою  трафаретів, за  
опорними  крапками  в  процесі  вирізування, малювання, штрихування 

Ознайомлення з навколишнім світом 
 

Я 
 т

а 
 р

ід
ни

й 
 

кр
ай

 

- знає  своє  прізвище; 
- розуміє  поняття  «свій», «чужий», «мій», «моє»; 
- ідентифікує  себе  та  навколишніх  за статевими ознаками; 
- знає  та  називає  рідну  батьківщину, знає  назву  рідного  міста, 
має  уявлення  про  свою  домашню  адресу 

Тв
ар

ин
и.

 
П

т
ах

и  

- знає  особливості  зовнішнього  вигляду  та  поведінки  
знайомих  птахів (горобець, ворона, синиця  тощо); 
- має  уявлення  про  те, що  деякі  птахи  живуть  у  місті, 
парках, лісі – «дикі  птахи», а  інші  живуть  біля  оселі  людини  
на  пташиному  дворі – «свійські  птахи»;  
- співвідносить  між  собою  іграшкових  тварин, птахів  з  їх  
зображенням    на  картинках,  та  малюнках  у  дитячих  
книжках;   
- має  уявлення  про  будову  тіла  тварин, птахів (голова, шия, 
тулуб, хвіст, ноги, лапи, крила, дзьоб  та  ін.), засоби  
пересування; 
- вміє  підбирати  пару  за  принципом «мати – дитинча» (собака 
– цуценя); 
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Ч
ас

ов
і  

уя
вл

ен
ня

  - має  уявлення  о  частинах  доби (ранок, день, ніч)  та  
особливостях  діяльності  людей  в  цей  час (ранок – 
прокидається, вмивається…) 
 

-  класифікує  тварин  на  диких  та  свійських 
П

ос
уд

. 
Їж

а 

- класифікує  посуд  за  призначенням  на  столовий, кухонний, 
чайний; 
- знає  та  показує  частини  посуду (кришка, носик, ручка); 
- співвідносить  прийняття  їжі  з  відповідним  часом  доби; 

О
во

чі
.Ф

ру
кт

и 
Яг

од
и 

- знає  та  впізнає  ягоди (малина, полуниця, порічка, аґрус  
тощо); 
- співвідносить  справжні  ягоди  з  їх  зображенням  на  малюнку  
або  з  муляжами; 
- розуміє  узагальнюючи  поняття: овочі, фрукти, ягоди; 
- згруповує  за  узагальнюючим  словом  овочі, фрукти, ягоди  

О
дя

г. 
Вз

ут
т

я  

- знає  та   розрізняє  одяг  та  взуття  відповідно  до  сезону; 
- має  уявлення  про  необхідність  догляду  за  одягом  та  
взуттям (прання, прасування, чищення); 
- має  уявлення  про  необхідність  зберігання  одягу  та  взуття  у  
відповідному  місті (шафа, полиця  для  взуття); 
- звертається  до  дорослого  у  випадку  безладу  в  одязі, взутті  
та  усуває  його  з  допомогою  дорослого   

М
іс

т
о.

 Т
ра

нс
по

рт
 - має  уявлення  про  призначення  будинків (житлові  та  

суспільного  призначення – магазин, лікарня, пошта…); 
- розуміє  узагальнюючи  поняття: пасажирський  та  вантажний  
транспорт; 
- згруповує  види  транспорту за  узагальнюючим  словом; 
- має  уявлення  про  правила  поведінки  в  суспільних  містах, на  дорозі  та  
в  транспорті 

П
ро

ф
ес

ії   - знає  деякі  професії: вчитель,  міліціонер, пожежник, 
будівельник; 
- знає  де  працюють  та  що  роблять  батьки 
 

П
ор

и 
 р

ок
у.

 
С

вя
т

а  

- визначає  пори  року  за  2-3  характерними  ознаками; 
- визначає   стан  погоди  під  час  спостережень: холодно, 
світить  сонце, дує  вітер, йде  дощ…; 
- знає  свята (Новий  рік, Різдво, Мамине  свято, день  
народження  тощо) та  їх  основні  ознаки (святкове  вбрання, 
пригощання, подарунки…) 
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Ро
сл

ин
и 

 - знає  та  розрізняє  2-3  види  дерев (береза, дуб, тополя  тощо); 
- знає  та  розрізняє  2-3  види  квітів (тюльпан, троянда, 
волошки…) 

К
ом

ах
и 

 - знає  та  розрізняє  за  зовнішнім  виглядом  деякі  види  комах 
(муха, комар, бджола  тощо); 
- розуміє  узагальнююче  слово  «комахи» 

Формування сенсорного досвіду 
 - визначає   та  усуває  зміни  у  ряді  запропонованих  предметів; 

- складає  візерунок, запропонований  педагогом  з  дрібних  
геометричних  фігур; 
- домальовує   контури  предметів, геометричних  фігур, 
виконаних  у  вигляді  крапок; 
- доповнює  цілісне  зображення  предмета, добираючи  необхідні  
частини; 
- орієнтується  на  аркуші  паперу, виділяючи  верх, низ, сторони, 
середину; 
- знає  та  впізнає  серед  інших  червоний, жовтий, зелений, 
синій, білий, чорний   кольори; 
- складає  розрізні  картинки, грає  в  настільно–друковані  ігри 
(«Лото», «Доміно» тощо) 

 
Передає в зображенні цілісний образ предмета; вміє обстежувати  предмети, 

виділяючи їх основні частини та якості; вміє самостійно передавати  один і той 
самий образ, використовуючи доступні образотворчі засоби (колір, пляму, 
лінію, форму, композицію) та різні матеріали (фарби, олівці, кольоровий папір 
різних розмірів, глину тощо) у різних видах художньої діяльності; вміє 
орієнтуватись на аркуші паперу (верх, низ, середина, праворуч, ліворуч); малює 
з натури після обстеження предмети різної форми; вміє складати та малювати 
візерунки на полосі, у квадраті та колі; вміє зафарбовувати готові зображення; 
вміє ліпити предмети з декількох частин, з’єднуючи їх; передає при ліпленні 
основні зовнішні ознаки предметів, працюючи за зразком, за інструкцією; вміє 
згладжувати поверхню виліпленого предмету або фігурки; вміє ліпити групи 
предметів або фігурок; володіє технікою «колаж»; вміє вирізати прості предмети 
за контуром та складати з них аплікацію за наслідуванням та зразком; вміє 
акуратно наклеювати. 

Вміє передати голосом і рухами характер музики; володіє елементарними 
навичками гри на дитячих музичних інструментах; має навички своєчасного 
реагування на інструментально–виконавські сигнали педагога: здатна слухати 
музичні прояви (гру, співи) педагога та дітей, чекати своєї черги, щоб 
долучитися до музичної діяльності; вміє грати разом з іншими дітьми. 
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Поява гнучкості у проявах та пластичності. Цікавість та бажання брати участь 
у спільній творчій діяльності. Розширення досвіду відтворення через рух 
казкових образів, різнопланових за характерами. 

Вміє дотримуватися організаційних моментів, має позицію учасника, має 
змагальний мотив, вміє виконувати складні довільні рухи. 

Навички самообслуговування: 
- вміє самостійно користуватись  столовими приборами; 
- вміє самостійно розгортати та розкривати різні види обгорток, очищувати 

фрукти від шкірки 
- самостійно користується  туалетом за визначеною послідовністю; 
- самостійно миє руки, обличчя за певною послідовністю; 
- самостійно користується особистими предметами гігієни та прибирає їх на 

місце; 
- самостійно чистить зуби за певною послідовністю; 
- самостійно виконує основну частину процедур купання та миття волосся за 

визначеною послідовністю; 
- самостійно розчісує волосся  перед дзеркалом; 
- самостійно користується за необхідністю вологими  серветками, ватними 

паличками 
- самостійно вдягається та роздягається за визначеною послідовністю; 
- самостійно надягає взуття з різними видами застібок; 
- допомагає дорослому добирати одяг та взуття згідно з сезоном, погодою та 

подіями життя  
- підтримує елементарний порядок у приміщенні за допомогою візуальних 

підказок; 
- разом з дорослим розстилає та застилає постіль; 
- допомагає дорослому витирати пил, підмітати підлогу; 
- викидає сміття у відведене місце; 
- миє після малювання пензлі, скляночки та інше обладнання; 
- виконує доручення з догляду за рослинами та домашніми тваринами  
- збирає та первинно обробляє разом з дорослим природний матеріал для 

виробів; 
- виготовляє з дорослим запропоновані види виробів; 
- допомагає дорослому готувати прості страви 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
І РІК НАВЧАННЯ 

 
Зміст навчання та виховання Орієнтивні показники розвитку 

Виховуємо здорову дитину 
Оздоровчо-загартовувальні 
процедури. 
Створювати дітям умови, що 
відповідають гігієнічним вимогам. 
Проводити комплекс загартовувальних 
заходів з використанням повітря, сонця, 
води. 
Загартовування сонцем здійснювати під 
час ранкової прогулянки в процесі 
різноманітної діяльності дітей. 
Дітей можна купати в басейні чи 
відкритих водоймах у безвітряну погоду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У групових приміщеннях систематичним 
провітрюванням підтримувати 
температуру повітря +21—22°С. Дбати, 
щоб одяг дітей при нормальній 
температурі становив два шари, 
включаючи білизну. 
Денний сон проводити в умовах доступу 
свіжого повітря. Температура повітря в 
спальній кімнаті під час сну має бути в 
межах +18°С + 20°С. Під час одягання 
після денного і нічного сну діти 
приймають повітряні ванни. 
Прогулянку в зимовий період проводити 
при температурі повітря —10—12°С за 
умови, що одяг дітей відповідає погоді. 
Забезпечувати щоденне перебування 
дітей на повітрі взимку до 4 год; влітку 
все життя дітей організовувати на повітрі. 
Загартовування сонцем здійснювати під 
час ранкової прогулянки в процесі 
різноманітної діяльності дітей. Поступово 
збільшувати перебування їх під прямим 
сонячним промінням від 4—5 до 20 хв. 
протягом дня. 
Для дітей із ЗПР вводяться деякі 
обмеження щодо загартування. 
Рекомендується лише ходіння босоніж у 
цьому віці.  
Дітей можна купати в басейні чи 
відкритих водоймах у безвітряну погоду 
при температурі повітря +25°С і води, не 
нижчій за  +23°С.  Тривалість  купання  
збільшувати від 3 до 6—8хв. У холодний 
період року загартовування водою прово-
диться після денного сну, у літній період 
— після ранкової прогулянки, перед 
обідом. Усі загальні водні процедури 
проводити не раніш як через 30-40 хв. 
після приймання їжі. Під час 
загартовування здійснювати 
диференційований підхід до дітей, 
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Вправи з ходьби. 
-ходити «зграйкою» 
-парами по колу, взявшись за руки 
- самостійно присідати та вставати 
- стояти на одній нозі без підтримки 
Переходити від ходьби до бігу, від бігу до 
ходьби. 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи з бігу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи із  стрибків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи на кочення, кидання, ловіння. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

враховуючи стан здоров'я і характер 
звикання до впливу води. 
 
 
Розвивати вміння ходити «зграйкою» за 
вихователем у заданому напрямі, по колу, 
міняючи напрям, обходячи предмети 
(кубики, м'ячі); парами по колу, взявшись за 
руки; приставними кроками вперед, у 
сторони,  самостійно присідати та 
вставати, нахилятися  та піднімати 
предмети з підлоги, стояти на одній нозі 
без підтримки; підніматися, спускатися 
по сходинках, змінюючи ноги (з опорою).  
 
 
Розвивати вміння бігати за вихователем, 
тікати від нього, бігати в різних напрямах, 
не натикаючись одне на одного. Доганяти 
предмети, що котяться, пробігати між 
двома лініями, не наступаючи на них 
(відстань між лініями 25-30 см). Бігати в 
середньому темпі 15-20 с, у повільному 
темпі — до 40-50 с. 
 
 
Розвивати вміння підстрибувати на  місці  
на обох ногах, пересуватись  уперед і  
намагаючись  доторкнутися до 
розміщеного трохи вище (10 см) від 
піднятих угору рук дитини предмета. 
Перестрибувати через покладену на 
підлогу мотузку, через дві паралельні лінії 
(відстань між ними 15—20 см).  
 
Формувати вміння збирати предмети 
(м'ячі, кульки), переносити і класти їх у 
певне місце (кошик, ящик). Котити м'яч 
однією та обома руками вихователеві, 
один одному, пересуваючись за 
предметом, що котиться. Кидати м'яч 
уперед обома руками знизу, від грудей. 
Кидати м'яч обома руками вихователеві, 
намагатися ловити м'яч, кинутий 
вихователем. Перекидати м'яч через 
мотузок, натягнутий на рівні грудей 
дитини. Кидати предмети (м'ячі, 
торбинки з піском масою 100 г, шишки 
тощо) в горизонтальну ціль (кошик, ящик) 
правою та лівою руками з відстані, кидати 
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Вправи на повзання, лазіння 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи з рівноваги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи для рук і плечового пояса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи для ніг та на коригування 
плоскостопості 
 
 

предмети правою та лівою руками на 
дальність; кидати маленькі м'ячі у 
вертикальну ціль (щит) з відстані.  
 
 
Розвивати вміння перелазити через 
колоду, що лежить на землі, пролізати в 
обруч довільним способом. Лазити по 
похилій драбині, гімнастичній стінці 
вгору та опускатись униз зручним для 
дитини способом. 
 
 
 
Формувати вміння ходити по прямій 
доріжці (ширина 20 см, довжина 3-4 м), 
звивистій доріжці, ребристій дошці, дошці 
(ширина 25 см), піднятій одним кінцем 
від підлоги на висоту 15-20 см. 
Переступати через перешкоди (кубики, 
м'ячі), шнур або палицю, покладену на 
висоті 10-15 см, з обруча в обруч. 
Підніматися на куб (висота 25 см), лаву, 
постояти на них, тримаючи руки в 
сторони, зійти. Підніматися на носки і 
знову опускатися на всю ступню. 
Повільно кружляти на місці. 
 

Розвивати вміння піднімати руки 
вперед, угору, в сторони; згинати і 
розгинати руки перед грудьми й 
розводити їх у сторони; відводити руки 
назад за спину, плескати в долоні перед 
собою. Розмахувати руками вперед — 
назад (з положення руки вниз), униз — 
угору (з положення руки в сторони), 
виконувати махи руками над головою і 
перед собою. 
Розвивати вміння ходити на місці. 
Робити кроки вперед, у сторони, назад. 
Згинати і розгинати одну ногу в коліні, 
стоячи на другій. Присідати, тримаючись 
руками за опору. Підніматися на носки, 
виставляти ногу вперед на п'ятку; 
ворушити пальцями ніг. 
Ходити по палиці правим і лівим боком 
(30-40с.), присідати, стоячи на палиці (6-
12 разів). Стоячи на палиці, зігнути стопи, 
обхопити ними палицю, розгинаючи їх, 
опустити її ( 12-16 разів). 
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Вправи для тулуба та на коригування 
постави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дихальні вправи. 
Лежачи на спині, руки вниз. Рухи вперед 
– вдихнути, руки вниз – видихнути. «Як 
випускає повітря кулька?» Глибоко 
вдихнути та, виконуючи видих, 
вимовити: «Ш-ш-ш-ш!». «Погрійся» 
Стоячи прямо, ноги нарізно, руки в 
сторони. Швидко схрещувати руки перед 
грудьми, плескати долонями по плечах, 
промовляючи: «У-х-х!». «Млин» Стоячи 
прямо, ноги нарізно, руки вгору в 
сторони. Кругові рухи прямими руками, 
схрещуючи їх перед собою та 
промовляючи: «Ж-ж-ж-ж». «Жаба 
стрибає» Стоячи, ноги разом, руки на 
пояс. Зробивши вдих, виконати стрибок 

 
 
Розвивати вміння виконувати повороти 
тулуба вправо — вліво, виконуючи мах 
руками (вперед, у сторони), передавати 
предмет тому, хто стоїть, сидить поруч. 
Нахиляти тулуб уперед, у сторони. 
Сидячи на підлозі, згинати і розгинати 
ноги. Лежачи на спині, піднімати і 
опускати ноги; рухати одночасно руками 
і ногами. Стоячи на колінах, сідати на 
п'ятки і підніматися. Лежачи на животі, 
піднімати ноги і руки; перевертатися з 
боку на бік. Лежачи на грудях, руки за 
голову. Потягнутись уперед, якомога 
сильніше, ногами потягнутись назад, не 
відривати їх від підлоги. Тримати 8-12 с. 
Повторити 6-12 разів. Те саме, лежачи на 
спині. 
 
 
Розвивати вміння виконувати дихальні 
вправи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розвивати вміння виконувати 
«хвилинки-здоровинки».  
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уперед і, роблячи видих, промовляти «К-
в-а-а!». 
 
Хвилинки-здоровинки 

Сидячи, ноги разом, руки внизу. 
1-2 – долоні на потилицю, відводячи 
лікті назад, прогнутися в спині – вдих; 
3-4 – тривалий видих. Повторити 3-4 
рази. 

Сидячи, ноги разом, руки вперед. 
Вправа «ножиці». Від маленької 
амплітуди руху переходити на більшу й 
назад. Повторити 2-3 рази. 
Сидячи, ноги злегка розставити. 1 – 
встати; 2 – сісти. Повторити 4-6 разів.              
Зверху униз вказівними пальцями 
помасажувати ніс. 

Погладити ніс вказівними 
пальцями з одного та іншого боку 
(можна по черзі). 

Заплющити очі та вказівними 
пальцями погладити повіки. 

«Походити» вказівними 
пальцями по очах. 
 
Вправи на розвиток дрібної моторики 
та сумісних дій руками.  
«Погріємо руки на сонці». 
«Грають пальчики». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вчити розстібувати ґудзики, розв’язувати 
шнурки, застібати блискавки, правильно 
тримати олівець, повторювати за зразком 
вертикальні та круглі лінії, копіювати 
коло; хватати предмети у русі, розривати 
папір, нанизувати на шнур великі 
намистинки.  
 
 
Рухливі ігри та ігрові вправи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати дрібну моторику. 

«Погріємо руки на сонці». Стоячи, ноги 
трохи розставити, руки за спину (на 
пояс). Руки вперед, повертаючи долоні 
догори – донизу, сказати: «Гаряче», 
сховати руки за спину. 
«Грають пальчики». Стоячи, ноги на 
ширині плечей, руки в сторони. Руки 
вперед, поворушити пальцями, руки в 
сторони.  
З різних положень рук стискувати та 
розгинати пальці. 
На паличку намотувати нитку (завдовжки 
2-3 м). 
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Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: 
«Горобчики й авто-мобіль»; «До ляльок у 
гості»; «Жили у бабусі»; «По стежці»; 
«Дожени мене!»; «Через струмок»; 
«Поїзд»; «Хто тихіше?»; «Пузирі»; 
«Літаки»; «Сонечко і дощик». 

Ігри з повзанням і лазінням: «У 
ворітця»; «Доповзи до бряз¬кальця»; «Не 
наступи на лінію»; «Будь обережний!»; 
«Мавпочки»: «Курочка-чубирочка». 

Ігри з киданням та ловінням м'яча: 
«Влучити у воріт-ця»; «М'яч у колі»; 
«Прокоти м'яч»; «Цілься точніше»; «До-
жени м'яч!»; «Передай м'яч»; «Злови 
м'яч». 

Ігри із стрибками: «Мій дзвінкий 
веселий м'яч»; «Зай¬чик біленький 
сидить»; «Пташки літають». 
Ігри на орієнтування в просторі: «Де 
подзвонили?»; «Знайди прапорець»; 
«Дзвіночок 

«РІДНА ПРИРОДА» 
Нежива природа:  
 
 
 
Сонце (яскраво світить , сліпить очі) 
 
 
Вода (тепла холодна, лється, прозора, 
холодна, тепла, гаряча, чиста, 
забруднена. Постійно привчати до 
безпечного поводження з водою. 
 
Земля.  Тверді тіла  (грунт двердий, 
мокрий , м який). Розрізняти розрізняти 
каміння, пісок (сухий, вологий – полити 
водою пісок , добре формується не 
висипається, земля –суха, тверда 
 
Рослини: 
овочі, фрукти ( знайомство з назвами та 
зовнішнім виглядом ) 
 
 
 
 
 

Формувати уявлення про об єкти 
природного довкілля: сонце, 
вода, земля. 
 
Формувати поняття що таке сонце, що воно 
на небі, що сонце світить та гріє 
Формувати елементарні уявлення про 
природні умови. Розрізняти чотири стани 
погоди. Привчати дітей до безпечного 
погодження з водою. 
 
 
 
 
Пояснювати, що в землі ростуть дерева, 
трава. 
 
 
 
 
 
Формування вміння називати овочі та 
фрукти; формувати вміння виділяти овочі 
та фрукти серед інших 
предметів.( іграшки….) 
Ознайомлення дошкільників з рослинами.  
Пояснювати дітям основні ознаки рослин. 
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квіти, дерева, трава ( знайомство з 
назвами та зовнішнім виглядом ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тварини. Ознайомлювати дітей з 
тваринами, які перебувають поряд з 
ними. Навчати називати тварин (кіт, 
собака, корова, кінь). Спостерігати за 
ними. Заохочувати дітей називати 
характерні риси і звички тварин: корова 
мукає; собака гризе кістку, гавкає; кішка 
нявкає, п’є молоко; горобець літає, клює; 
кролик стрибає, гризе моркву. Звертати 
увагу дітей на основні частини тіла 
тварин: голова, лапи, тулуб, хвіст. 
Пояснювати, що їх не потрібно ображати. 
 
 
Наше здоров’я і природа.  
Органи людини. Надавати дітям 
уявлення про основні органи людини та 
їх функції: носом ми дихаємо; ротом 
їмо, говоримо; вухами чуємо; очима 
бачимо.  
 
 
Частини тіла. Знайомство з назвами 
частин тіла ( голова, руки, ноги). 
Відповіь на питання « Що це?» 

 Ознайомлення з квітучими та 
трав’янистими рослинами, деревами. 
Викликати бажання допомагати дорослим 
у догляді за рослинами. 
Формування понять бережливого 
ставлення до природи. 
 
 
 
 
Формувати елементарні уявлення про їх 
характерні зовнішні ознаки, рухи, 
поведінку в довкіллі (їдять, 
пересуваються, сплять). Вчити правильно 
називати основні частини тіла. Привчати 
допомагати дорослим доглядати тварин. 
Привчати сприймати тварин, як живих 
істот. 
 
 
 
 
 
 
 
Вчити правильно називати основні 
органи чуття людини 
Пояснювати дітям правила гігієни (не 
можна облизувати брудні руки, їсти 
землю, траву, пити воду з водоймищ). 
 
Вчити правильно показувати і називати 
основні частини тіла. 
Ознайомлювати дітей з правилами 
поводження під час їжі, що під час 
вживання страв не можна розмовляти, 
потрібно добре жувати тверді продукти, 
оберігати очі від ушкоджень.   
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
Кількість та лічба: «один», «багато», 
«мало». 
Вживання слів «один», «багато», «мало». 
 
 
 
 
 
 

Надавати дітям уявлень про предмети. 
Формувати у дітей вміння створювати 
нерівні за кількістю множини на 
однакових і різних іграшках, предметах 
(більше-менше іграшок), показувати де 
багато іграшок, а де одна. Пояснювати 
дітям їх значення на конкретних діях з 
предметами. 
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Просторові уявлення : Вперед,                 
назад, у сторони, у бік.Дати  
поняття вперед-назад, у сторони  
 
 
 
 
 
Величина: Великий, малий 
 
 
 
 
Геометричні  уявлення (форма). 
Об ємні: Куля, Куб 

Зміцнювати вміння  дітей в 
орієнтуванні на собі та в напрямах від 
себе: показувати частини свого тіла, 
рухатись у зазначеному напрямку. 
Пояснювати дітям слова, що означають 
напрями: вперед-назад, у сторони.  
 
Заохочувати дітей виконувати вправи у 
розрізнянні кулі, куба (взяти, принести 
чи показати їх на прохання дорослого) 
 
Заохочувати дітей виконувати вправи у 
розрізнянні кулі, куба (взяти, принести 
чи показати їх на прохання дорослого). 

«РОЗВИВАЄМО МОВУ ТА МОВЛЕННЯ» 
Розвивок звукосприймання та 
звуковимови. ( мовленнєве дихання, 
артикуляційна моторика артикуляційний 
апарат,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Збагачення словникового запасу. 
Поповнити словниковий запас   словами, 
що відображають різні сфери 
життєдіяльності дітей за рахунок 
повідомлювальної функції (дитина 
наслідує дорослого, повторюючи за ним 
слова, словосполучення); продуктивної 
функції (дитина вживає у власному 

Розвивати мовленнєве дихання. 
Розвивати артикуляційну  
моторику.Розвивати артикуляційнй 
апарат (вчити зосереджуватись, 
вловлювати й розрізняти різноманітні  
звуки : шум вітру, звуки грому, птахів, 
тварин, побутових речей, транспорту, 
іграшок тощо; 
Розрізнювати звуки за силою 
звучання.Розвивати уміння визначати 
джерело  і напрямок звуків.Розвивати 
здатність розрізняти на слух звуки 
(фонеми) рідної мови, розуміти смисл 
сполучення звуків у словах.Виявляти  
труднощі у розвитку вукосприймання та 
звуковимови.Розвивати уміння 
самостійно визначати правильно й 
неправильно вимовлений звук  у 
власному мовленні.Розвивати уміння 
правильно називати предмети, зображені 
на малюнках.Розрізнювати на слух 
правильно й неправильно названі 
предмети, що зображені на малюнках 
(собака – лобака, хобака, мобака, фобака). 

 
Поповнювати словниковий запас   
словами, що відображають різні сфери 
життєдіяльності дітей за рахунок 
повідомлювальної функції (дитина 
наслідує дорослого, повторюючи за ним 
слова, словосполучення); продуктивної 
функції (дитина вживає у власному 
мовленні засвоєні раніше слова і 
словосполучення, що пов’язуються з 
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мовленні засвоєні раніше слова і 
словосполучення, що пов’язуються з 
розвитком граматичної будови 
мовлення). 
 
Розвиток сприймання та розуміння 
мовлення 
Розуміти  прохання дорослого й 
виконувати його  доручення. У процесі 
спілкування з дитиною вживати 
забавлянки, приказки, примовлянки для 
створення у неї бадьорого настрою, 
бажання спілкуватися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток активного мовлення.  
Повторювати та закріплювати уміння 
володіти словами замість 
звуконаслідувань: гав-гав – собачка, ляля 
– лялька; впізнавати в іграшці і на 
малюнку людей різної статі ( чоловік, 
жінка, дідусь, бабуся), називати їх; 
вживати слова, що необхідні для 
висловлення бажань і встановлення 
взаємовідносин між дітьми й дорослими 
(хочу, дай, посунься, пусти); вживати 
особові займенники; ставити запитання 
вихователеві, ровесникам; 
висловлюватись з приводу зображеного 
на картині, почутого; висловлювати 
бажання, прохання; розповідати кількома 
словами про почуте, побачене. 

 
 
 

розвитком граматичної будови 
мовлення). 

 
 

Формувати вміння за словесною 
вказівкою вихователя знаходити іграшки 
в ситуації ускладненого вибору; 
наприклад, відшукай серед іграшок 
м’ячика і кульку, машинку і візочка, а 
також предмети, що позначаються 
близькими за звучанням словами: чашка і 
чайник, стіл і стілець, шапка і шарф. 
Узагальнювати подібні між собою 
предмети за найсуттєвішим и ознаками і 
називати  їх. 
Вчити розрізнювати предмети  за 
формою, величиною, кольором, за 
схожістю в звучанні, за призначенням та 
називати їх. 
Формувати вміння розуміти зміст 
інсценівок, що відображають 
взаємопов’язані дії, наприклад: лялька 
Катруся приймає гостей. Зайчик захворів 
і до нього прийшов лікар. 
Вчити слухати та сприймати звернення 
дорослих. Розуміти короткі розповіді, 
сюжетні тексти. 
 
Розвивати здатність відтворювати не 
лише звуки , а й слова, фрази, які 
промовляє  вихователь;  
Розвивати уміння впізнавати в іграшці і на 
малюнку людей різної статі ( чоловік, 
жінка, дідусь, бабуся), називати їх;  
Розвивати уміння впізнавати на малюнках 
зображення предметів, впізнавати на  
малюнках та в іграшках свійські тварини  
і називати їх; 
Розвивати  уміння вживати слова, що 
необхідні для висловлення бажань і 
встановлення взаємовідносин між дітьми 
й дорослими (хочу, дай, посунься, пусти); 
засвоювати  уміння правильно вживати 
особові займенники я, ми, ти, мені, 
прислівники там,туди,  прийменники в, 
на, а також деякі граматичні категорії: 
форму множини, відмінки іменників, 
наказову форму дієслова, майбутній та 
минулий часи; спонукати дітей до 
позначення предметів та дій з ними 
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Робота з книжкою 

словами  й трислівними реченнями, 
вживаючи при цьому прикметники;    
використовувати у мові епітети, образні 
вислови (вовчик-братик, зайчик-
побігайчик), вживати іменники з 
прийменниками в, на, під та дієсловами; 
готувати дітей до оволодіння інтонацією 
запитання, вигуку;створювати ситуації  
спілкування, які сприяють розвитку 
діалогічної мови; спонукати  дітей до 
переходу у процесі мовлення  від 
коротких речень до складніших ( із 3-4 
слів);стежити, щоб діти говорили 
правильно, не поспішаючи, достатньо 
голосно; при використанні 
звуконаслідувальних слів, вправляти 
дітей у їх вимовлянні з різною силою 
голосу і швидкістю, у правильному 
вимовлянні голосних а. о, у, е. і; 
приголосних м, н, п, б, т, д, к, г, ф, в. 
Учити робити видих плавно і протяжно 
через рот; привчати дітей відповідати на 
запитання про щойно сприйняте, 
побачене; спонукати їх ставити запитання 
вихователеві, ровесникам; 
висловлюватись з приводу зображеного 
на картині, почутого; формувати вміння  
висловлювати бажання, прохання; 
розповідати кількома словами про почуте, 
побачене. 
 
 
Для успішного розвитку маляти важливо, 
щоб йому щоденно читали. За таких умов 
у нього будуть своєчасно розвиватися 
уміння і навички, необхідні для читання. 
Читання книги сприяє розвитку активного 
мовлення, особистості дитини , формує 
емоційно-естетичне сприйняття книги, 
розвиває уяву. 
Для дітей 3х річного віку із ЗПР краще 
починати читання з книжок-іграшок та 
книжок-маляток. Важливо звертати їхню 
увагу на малюнки, розкривати їхній зміст. 
Далі варто читати  легкі за змістом 
віршики. Вони швидше 
запам’ятовуються, сприяють розвитку 
мовлення. Корисно «підігрувати» вірші, 
тобто промовляючи одночасно 
виконувати дії, про які йдеться у них. 
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У цьому віці діти починають розуміти 
казки. Слід добирати для читання прості, 
емоційні казки з позитивним змістом. 
Важливо акцентувати увагу дітей на 
захоплюючих подіях тексту. Найближчим 
для малят цього віку є світ тварин. Тому 
починати читання слід з розвитку 
світогляду дітей на матеріалі казок, у яких 
присутні представники світу тварин: їжак, 
ведмідь лисиця, заєць тощо. Під час 
читання слід звертати увагу дітей на 
звучання і написання букв у тексті. Після 
читання корисно намалювати з дітьми 
героїв казки чи зліпити їх із пластиліну. 
При читанні тексту важливо звертати 
увагу дітей на нові слова, залучати  до 
вживання їх у мовленні. 
 

«ДИТИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ» 
Про себе і свою сім’ю.  

Знання дітей про імена своїх батьків, 
свого імені та прізвища. Ознайомлення з 
предметами домашнього побуту, одягу, 
посуду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дитячий садок.  
Працівники дитячого садка (вихователь, 
няня, медична сестра, музичний керівник, 
кухар). Вживання слів, які виражають 
прохання, подяку. Територія дошкільного 
навчального закладу. 

Формувати знання дітей про імена своїх 
батьків, свого імені та 
прізвища.Формувати елементарні 
уявлення про стосунки у сім’ї. 
Заохочувати до виявлення турботи та 
любові до мами, тата, інших членів сім’ї 
пестливими словами (мамочка, матуся, 
татусь та ін.), пропозицією допомогти. 
Збагачувати знання про форми вітання, 
прощання, подяки, 
прохання.Продовжувати ознайомлення з 
предметами домашнього побуту, одягу, 
посуду. Ознайомлювати з назвами  
предметів, їхнім призначенням і діями з 
ними (в тарілку наливають суп, ложкою 
їдять, з чашки п’ють тощо).Формувати 
уявлення про сімейні та народні свята. 
 
Розширювати уявлення про дорослих, які 
працюють у дитячому садку (вихователь, 
няня, медична сестра, музичний керівник, 
кухар), їхні імена та значення їхньої праці, 
називати їх трудові дії, пов’язані з 
приготуванням їжі, сервіруванням стола, 
прибиранням приміщення, двору, 
підготовкою та проведенням занять. 
Орієнтувати дітей на те, що в дитячому 
садку кухар готує їжу, миє посуд; няня  
прибирає приміщення; двірник – двір; 
вихователь проводить заняття, ігри; 
музичний керівник організовує свята. 
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Вправляти дітей у набутті досвіду 
вітатися і прощатися з вихователем, 
нянею, дітьми своєї групи, вживати слова, 
які виражають прохання, подяку (дякую, 
будь ласка); відповідати на запитання 
дорослого. Спонукати до виявлення уваги 
і співчуття, бажання поступитися, 
поділитися, допомогти ровесникам. 
Виховувати негативне ставлення до 
прояву грубощів, жадібності. Формувати 
уявлення про територію дошкільного 
навчального закладу, ігрового 
майданчика, зелену зону, формувати 
уміння орієнтуватися у приміщеннях 
дитячого садка, ознайомити з їх 
призначенням та використанням. 
Вправляти дітей у дотриманні правил 
культурної поведінки на вулиці, в 
дошкільному навчальному закладі, вдома 
(говорити спокійним тоном, витирати 
ноги перед тим, як зайти у приміщення, 
дотримуватися акуратності в туалеті, 
умивальній кімнаті та ін.). Виховувати 
почуття задоволення від чистоти та 
порядку. 
 

«ГРА» 
Предметні ігри.  
Предметні дій з іграшками, доповнення 
ігрової ситуації: за змістом дії дитини, 
стимулювати перехід до нової дії. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Дидактичні ігри. 
Ігри з іграшками й настільно-друкованим 
матеріалом. Ігри з розбірними іграшками 
(пірамідками з  3-х кілець, розташованих 

Формувати дії з предметами та 
іграшками: ляльками, тваринами 
(собаками, кішками, курками, конями, 
зайцями, білками, ведмедями, їжаками), 
вантажними та легковими машинами, з 
поїздом, автобусом у спільних з 
вихователем іграх. 
Формувати дії з предметами та 
іграшками: ляльками, тваринами 
(собаками, кішками, курками, конями, 
зайцями, білками, ведмедями, їжаками), 
вантажними та легковими машинами, з 
поїздом, автобусом у спільних з 
вихователем іграх. 
 
 
  Формувати знання про назву предметів, 
їх призначення (іграшки; одяг ляльки, 
послідовність її одягання та роздягання; 
посуд, формувати вміння 
використовувати їх за призначенням; 
меблі). Формувати вміння правильно 
називати предмети та дії з ними.  
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за збільшенням, матрьошками, 
башточками, циліндрами, кубиками, 
кулями тощо); з розрізними картинками, 
що складаються з двох частин; ігри типу 
«Узнай, хто говорить», «Добери до матусі 
її дитинча», «Великі й маленькі», «Знайди 
предмет такого ж кольору» тощо. Ігри, 
спрямовані на орієнтування в кольорі, 
формі, величині предметів, оскільки вони 
сприяють розвитку уваги, мислення, 
сприймання, дрібної моторики рук 
дитини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно- будівельні ігри. 
Будівельний матеріал ознайомити з їх 
різновидом. 
  
 

Формувати вміння збирати  знайомі 
предмети із 2-3 розрізаних по горизонталі 
частин за наслідуванням дій вихователя 
(овочі, фрукти, іграшки, рослини). 
Розвивати знання про домашніх тварин та 
їхніх дитинчат, вчити хто як говорить.  
Формувати здатність впізнавати предмети 
та іграшки за зразком вихователя, 
показувати та виділяти їх серед 
різноманітних об’єктів («Дай ляльку», 
«Покажи цуценя» тощо), ігри з парними 
іграшками – вибрати з двох предметів. 
Формувати вміння розпізнавати чотири 
основні кольори (червоний, жовтий, 
зелений, синій), розміри предметів 
(великий, маленький), фігури (куб, куля, 
цеглина), формувати перші числові 
уявлення (один, багато, мало), уявлення 
про відстань (далеко, близько).Формувати 
вміння знаходити однакові предмети за 
кольором, формою, розміром, 
призначенням у настільних друкованих 
іграх.   Формувати вміння орієнтуватися у 
власному тілі, частинах тіла іншої 
людини, ляльки, іграшкових тварин 
(«Покажи, де у киці лапки, ушки, 
хвостик») та їх зображеннях.       Розвивати 
дрібну моторику, застосовуючи масаж 
пальців та кисті рук в іграх з горіхами, 
каштанами, масажними м’ячиками, 
використовуючи по черзі  холодну та 
гарячу воду. 
 
 
 
 
Формувати вміння діяти з будівельним 
матеріалом, ознайомити з їх 
різновидом.Формувати вміння ставити 
кубики один на один, будувати невеликі 
будинки для ляльок, гаражі для машин, 
доріжки для пішоходів, машин, залізничні 
та трамвайні шляхи за наслідуванням дій 
вихователя.      Формувати вміння 
знаходити подібність між будівлями з 
будівельного матеріалу та знайомими 
навколишніми предметами, називати свої 
будівлі.       Формувати вміння будувати 
фігури з піску, снігу за допомогою 
готових форм.      Формувати вміння 
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Рухливі ігри.  
Різноманітні ігрові вправи. 
Залучати дітей до спільної гри, 
враховуючи їхні індивідуальні 
особливості. Використовувати рухливі 
ігри з простим змістом, нескладними 
рухами, об’єднуючи дітей спочатку у 
невеликі групи, а потім включати в гру 
всіх дітей одночасно. Поступово вводити 
ігри з новими видами рухів. Тривалість 
гри для дітей 3-х – 4-х років становить у 
середньому 5 – 7 хвилин; повторювати 
кожну з них 6 – 8 разів.   
 
 
 
 
 
 

використовувати крупний будівельний 
матеріал, який складається з різних 
геометричних форм, для будівель на 
підлозі та настільний матеріал для 
будівництва на столі, конструктор «Лего» 
 
 
    
 Формувати вміння ходити по прямій, по 
зменшеній опорі, дотримуючись 
визначеного напряму. Учити ходити й 
бігати одне за одним. Учити бігати по 
прямій, у різних напрямках, не 
наштовхуючись одне на одного.  
Формувати вміння повзати в упорі стоячи 
на колінах і спираючись руками об 
підлогу, повзати по зменшеній площині, 
лазити по гімнастичній стінці приставним 
кроком.       Формувати вміння 
прокочувати м’яч по підлозі, 
відштовхуючи його обома руками. 
Ловити м’яч, витягнувши кисті рук 
уперед.        Формувати вміння стрибати 
на місці на обох ногах, зістрибувати з 
невисоких предметів.   
       Формувати увагу, вміння 
орієнтуватися в просторі, окомір, почуття 
рівноваги, спритність. Виховувати 
організованість.  
 

«КОНСТРУЮВАННЯ» 
Конструювання з будівельного 
матеріалу. 
Кубик, цеглинка, пластина 

   Формувати вміння накладати одну 
деталь на іншу, кубик на кубик 
(башточка); кубик на цеглинку 
(автомобіль); цеглинку на кубик (стіл); 
викладати у ряд однакові пластини на 
площині (доріжка); знімати зі стержня 
кільця і надівати на нього кільця з 
великими отворами.  
  Формувати вміння ставити у ряд 
цеглинки, спочатку на довге ребро 
(низький парканчик), а потім на коротке 
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(високий парканчик); виготовляти 
найпростіші меблі (стіл, стілець, диван, 
ліжко); робити перекриття на стійкій 
основі з двох кубиків (лава) і менш стійкій 
– з двох вертикально поставлених 
цеглинок (ворота, будинок). 
 

«ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
Малювання.  
Знайомити з видами образотворчої 
діяльності: малюванням ,олівцями, 
ватними паличками; сприяти 
поступовому переходу дітей від простого 
маніпулювання з матеріалами до 
зображення найпростіших за формою 
предметів; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчати впізнавати і називати 
зображення на малюнку дорослого. 
Встановлювати зв'язок між зображенням 
на малюнку і процесом малювання. 
Формувати вміння малювати пальчиком 
(подушечкою – крапки, притискаючи – 
мазки, усією долонею).Формувати вміння 
малювати ватною паличкою. Формувати 
вміння користуватися фломастером,  
олівцем, тримаючи його в правій руці за 3 
– 4 см до загостреного кінця.Формувати 
вміння користуватися фарбами.  Навчати 
дотримуватись правил малювання: сидіти 
за столом у правильній позі, малювати на 
папері, не стукати олівцем, не м’яти папір. 
Малювати ватною паличкою 
(фломастером, олівцем, пальцем) прямі 
лінії зліва направо, згори вниз (стовпчики, 
палички, доріжки, стрічки), перетинати 
лінії (клітинки, хустки), сполучати прямі і 
криві лінії (ялинка). Зображувати 
предмети круглої форми (клубки ниток, 
кульки, м’ячі.)Формувати вміння 
малювати на всьому аркуші, заповнюючи 
зображенням одних і тих же предметів 
весь аркуш; користуватися олівцями 
різних кольорів (червоний, синій, 
зелений, жовтий); малювати однією – 
двома  фарбами; відтворювати нескладні 
предмети і явища за наслідуванням дій 
вихователя: дощик крапає, сніг падає 
(крапки ватною паличкою), вогники, 
намистинки (плями пальчиком), 
струмочки, доріжки (ватною паличкою 
або пальчиком).   
 
 
Формувати вміння охайно користуватися 
матеріалом – ліпити тільки на дощечці, не 
розкидати солоне тісто, не бруднити одяг, 
після закінчення заняття разом з 
вихователем прибирати робоче місце. 
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Ліплення.  
Солоне тісто. Розвивати дотиково-рухове 
сприймання. Розкочувати палички, 
стовпчики, ковбаски, кульки, цукерки, 
горішки, м’ячики, вишеньки; печиво, 
котлети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аплікація без наклеювання.  
Орієнтування на аркуші паперу готових  
геометричних фігур (круги, квадрати 
двох кольорів) у визначеній 
послідовності, чергування їх за кольором, 
формою за наслідуванням дій вихователя. 
 
 

Навчати впізнавати і називати знайомі 
предмети у виліплених  вихователем 
формах. Формувати вміння відривати 
шматки  солоного тіста, м’яти їх, 
розкочувати. Формувати вміння 
розривати солоне тісто, розкочувати 
прямими рухами рук (палички, 
стовпчики, ковбаски); коловими рухами 
(кульки, цукерки, горішки, м’ячики, 
вишеньки); розплющувати солоне тісто 
(печиво, котлети). 
 
 
Формувати вміння викладати у 
визначеній послідовності готові 
зображення предметів (м’ячі, квіти, листя, 
гриби, кулі), чергуючи їх за кольором, 
розміром за наслідуванням дій 
вихователя. 
Формувати вміння викладати предмети, 
що складаються з 2 – 3 готових частин 
однакових за формою і різних за 
величиною (снігова баба, башточка) за 
наслідуванням дій вихователя. 
Формувати вміння викладати предмети, 
які складаються з 2 – 3 готових частин 
різної форми та величини (курчатко, 
машина, будинок) за наслідуванням дій 
вихователя 

«ПРАЦЯ» 
Самообслуговування.  
Прості трудові уміння, навики 
самообслуговування  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елементи господарсько-побутової 
праці.  
Прості трудові доручення  

Формувати прості трудові уміння: 
розстібати та застібати ґудзики. Фомувати 
уміння одягатися та знімати одяг, взуття, 
складати їх на місце, самостійно їсти, 
вмиватися. Сприяти засвоєнню дітьми 
навичок охайності, поведінки за столом, 
культурно-гігієнічних навичок (уміння 
акуратно їсти, правильно тримати ложку 
та ін.). 
 
 
Фомувати уміння виконувати прості 
трудові доручення: допомагати накривати 
на стіл (ставити тарілки на стіл, 
розкладати ложки, хлібниці), ставити 
стільці до столів, розкладати олівці, 
допомагати вихователю прибирати 
іграшки після гри, книги. 
Розвивати активність дітей, бажання 
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виконувати доручення дорослих. 
Пояснювати значення трудових дій, які 
виконує дитина, зв’язок між виконанням 
завдання та результатом. 
 

«МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. РИТМІКА» 
Слухання музики. Орієнтовний 

репертуар: «Їжачок» Д. Кабалевського,  
«Слон» К. Сен-Санса, «Пташка» Е. Гріга 
(фрагмент), «Вальс півників» А. 
Стрибогг, «Весело – сумно» 
Л.Бетховена, «Вальс» С. Майкапар, 
«Полька» М.Глінки, «Козачок» Ю. 
Щуровського, «Аннушка» чеська нар. 
мелодія, «Солдатський марш» Р. 
Шумана, «Марш» Д. Шостаковича, 
«Котику сіренький» укр. нар. колискова 
пісня, «Колискова» Й.Брамса, 
«Колискова» Я.Степового, «Клоуни» Д. 
Кабалевського, «Пастушок» С. 
Майкапара, «Вальс квітів» 
П.Чайковського, «Зимовий ранок» 
П.Чайковського, «Метеличок» С. 
Майкапара, «Дощик» В.Косенко, 
«Сумний дощик» Д. Кабалевський, «На 
узліссі», «Горе ляльки» А. Рюіграс, 
«Великий слон» Я. Лефельд, 
«Старовинна французька пісня» П. 
Чайковський, «Зайчик дражнить 
ведмедика» Д. Кабалевський 

Співи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діти 3 років вже охоче  
«підспівують» дорослим нескладні пісні.  
Вони ще не здатні правильно і чітко 
відтворити текст пісні, бо ще нездатні 
розмовляти в межах норми. Дітям також 
дуже складно, а під час і неможливо 
інтонаційно чисто заспівати, але емоційно 
відтворити, передати характер вони в 
змозі. В цей час серед дітей дуже 
поширено так би мовити «мистецтво 
імпровізації – що бачу, про те і співаю». 
Наподальше воно може зіграти не аби яку 
роль в розвитку дитини: малюк не буде 
соромитись виступати в майбутньому, ще 
– це позитивний поштовх для розвитку 
мовленнєвої діяльності, уваги, 
спостережливості, тощо. Малюк починає 
вчитися: наслідувати дорослого в 
співочих інтонаціях, прислухатися до 
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Співаночки.  
Пісенний репертуар: 

Співаночки:«Кую, кую чобіток» укр. нар. 
примовка, «Сорока – ворона» укр. нар. 
примовка, «Павлику – равлику», «Пішов 
котко на місто», «Лади – ладки», «Печу – 
печу хлібчик» сл.. нар., муз. В. 
Верховинця. 

Пісні:«Ходить гарбуз по городу» 
укр. нар. пісня, «Великий олень» фр. нар. 
пісня, «Всі малята люблять митись» муз. 
Т. Потапенко, сл. О. Висотської, 
«Восени» укр. нар. мел., сл. І. Плакіди, 
«Дощик» муз. В. Косенко, сл. Т. 
Коломієць, «Морозець» муз. Г. 
Компанійця, сл. Г. Бойка, «Білі сніжинки» 
муз. сл. Н. Грановської, «Ялинка» муз. А. 
Філіпенка, сл. М. Познанської, «Любій 
мамі» муз. І. Кишка, сл. Т. Волгіної, 

звучання фортепіано, і старатися 
відтворити прослухане голосом;  

розвивати діапазон в межах трьох 
– чотирьох нот (ре – соль); 
запам’ятовувати і емоційно відтворювати 
зміст невеличких пісень, або співаночок, 
співати без напруги, природнім голосом;  

в кінці фраз протягувати довгі 
звуки, співати з супроводом і без нього 
знайомити та виховувати цікавість та 
любов до народної пісенної творчості. 
 
 

Розвивати діапазон голосу, вміти 
доспівати закінчення співаночки (вміння 
знаходити голосом тоніку як верхню, так 
і нижню);  

вміти співати як голосно так і тихо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Це один з найулюбленіших видів 
музичної діяльності дітей молодшого 
дошкільного віку. Малюки постійно 
знаходяться в русі, і тому дуже активно 
реагують на музичні твори: 
підтанцьовують, підстрибують, 
відбивають ритм ногою, нахилами 
голови. На зміну характеру музичного 
твору вони реагують зміною рухів тіла. 
Але ці рухи далеко не досконалі і 
побудовані поки що на імпульсах тіла. 
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«Пиріжки» муз. А. Філіпенка, сл. В. 
Кукловської, «Сонечко» муз. Т. 
Потапенко, сл. Н. Найдьонової, «Танець», 
В. Благ, «Курочка – рябушечка», Г. 
Лобачев 
 
 
Музично-ритмічні рухи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танці.  

Танцювальний репертуар: 
Музично – ритмічні рухи: «Ходимо – 

Музичний керівник у дитини  3 років вже 
може: 
формувати музично-ритмічні навички 
марширування в ритмі твору (весело, 
бадьоро, чітко, легко, спокійно), 
підстрибування (одночасно на двох 
ногах), ходіння по колу (взявшись за руки, 
прискорюючи рух, збираючись до купи), 
ходіння «змійкою» з зупинками за 
сигналом вихователя, вільно рухаючись у 
різних напрямках;передавати сюжет пісні 
через дії, створювати музично -руховий 
образ (збирання квітів, грибів, дощик, 
метелики, зайчики стрибають, пташки 
літають, тощо), а через це – створення 
позитивного настрою, радісного 
переживання від музично-рухливих 
дій;заохочувати до цілісного сприймання 
твору, через рухову діяльність визначати 
початок та кінець твору, зміну характеру, 
настрою;вчити відповідно до зміни 
музичного ритму змінювати характер 
рухів (плескати швидше чи повільніше, 
тихше чи голосніше, тупотіти гучно чи 
легенько). 
 
 
Будуть складатися з вивчених рухів і 
повинні бути невеликими за розміром та 
простими за танцювальними елементами 
(за обсягом не більш 8 – 16 тактів). Це 
можуть бути хороводи, кружляння в парі 
(«човник», «пружинка»), рухи з 
предметами, ходіння колонами. Але 
неодмінно треба давати змогу 
«висловитися» дітям через музично-
ритмічні рухи, тобто давати час для 
самостійних танців – імпровізацій під 
різнохарактерну музику. 
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бігаємо» муз. О. Тилічеєвої, «Гра в 
конячки» муз. А. Гречанінова, «Киця 
кицю вчила» муз. М. Ведмедері, 
«Крокують ніжки» муз. Д. Шостаковича, 
«Мир – миром» укр. нар. забава в обробці 
Я. Степового, «Ладки, ладки» укр. нар. 
забава, муз. В. Верховинця, «Зробимо 
коло» укр. нар. забава, муз. В. 
Верховинця, «Стрибучі м’ячики» укр. 
нар. забава, муз. М. Сатуліної, 
«Солдатський марш» муз. Р. Шумана,  

Танці: «Маленька полька» Д. 
Кабалевського (рух по колу парами), 
«Сміливий вершник» Р. Шуман (галоп по 
колу зі зміною напрямку руху), 
«Старовинна французька пісня» П. 
Чайковський (імпровізація), «Танець» В. 
Благ, «Во поле береза стояла» рос. нар. 
пісня в обр. А. Гурильова (рух по колу 
навшпиньках), «Зайчик дражнить 
ведмедика» Д. Кабалевський 
(театралізація). 
 
 
 
 
Гра на дитячих музичних інструментах 
Репертуар з гри  на дитячих музичних 
інструментах: «Великий олень» фр. нар. 
пісня, «Веселі гуси» укр. нар. пісня, 
«Маленька полька» Д. Кабалевського, 
«Андантіно» Д. Тюрк, «Тамбурін» Ж. – 
Ф. Рамо, «Волинка» Й. Бах, «Їжачок» Д. 
Кабалевського, «Забавна пригода» Д. 
Кабалевського, «Колискова» В. Моцарта, 
«Во поле береза стояла» рос. нар. пісня, 
«Клоуни» Д. Кабалевського, 
«Солдатський марш», муз. Р. Шумана, 
«Слон» К. Сен-Санса, «Вальс півників» 
А. Стрибогг, «Полька» М.Глинки, 
«Козачок» Ю. Щуровського, «Аннушка» 
чеська нар. мелодія, «Марш» Д. 
Шостаковича, «Котику сіренький» укр. 
нар. колискова пісня, «Колискова» 
Й.Брамса, «Пастушок», С. Майкапара, 
«Зимовий ранок» П.Чайковського, 
«Метеличок» С. Майкапара, «Дощик» 
В.Косенко, «Сумний дощик» Д. 
Кабалевський, «На узліссі», «Горе 
ляльки» А. Рюіграс, «Великий слон» Я. 

 
 
 
 
 
 
 
Це новий вид діяльності для малят, новий 
але дуже цікавий. Малята з великим 
захопленням починають знайомитися з 
музичними інструментами. Їм дуже 
подобається бути «солістами оркестру». 
Завдяки цьому діти стають більш 
дисципліновами, більш організованими, 
зібраними. Вони вчаться бережливо 
ставитися до музичного інвентарю.  
Малята ще не здатні до чіткого 
відтворювання ритмічного малюнку 
музичного твору, але відтворити сильну 
долю, динамічні відтінки (крещендо та 
димінуендо, форте та піано) в змозі. 
Також діти із задоволенням можуть 
передати характер, головні риси 
музичного образу (навіть за допомогою 
міміки, рухів тіла, що також можна 
вважати своєрідними музичними 
інструментами).Тому на даному етапі 
музичний керівник може:познайомити з 
елементарними музичними 
інструментами (дзвіночки, брязкальця, 
маракаси), принципами гри на 
них;навчити використовувати підручні 
засоби як музичний інструментарій 
(обгортки, целофанові пакети, каштани, 
камінчики, дерев’яні палички;навчити 
дітей опановувати засоби музичної 
виразності (темп, ритм, регістр, 
динаміка),визначати характер твору; 
 

Діти із задоволенням граються  в 
різноманітні ігри. Тому цей вид 
діяльності для них є доступним.  Але 
маючи на увазі, що такі ігри будуть 
спрямовані на розвиток музично-
ритмічних здібностей, артикуляційного 
апарату, рухової, зорової пам’яті та уваги, 
вихователь повинен почати з: 

ознайомлення дітей з частинами 
тіла (назва пальців, долонька, зап'ясток, 
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Лефельд, «Старовинна французька 
пісня», П. Чайковський, «Зайчик 
дражнить ведмедика» Д. Кабалевський. 
 
 
 
 
 
 
Ритміка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мовленнєві ігри.  

«Кулачки й долоньки» 
Ю.Островський, «Яків» Д. Хармс, «Чечір 
– вечір» А. Камінчук, «Мавпочка і 
звичка» М. Сингаївський, «Веснянка» Т. 
Коломієць, «Ідуть дощі» М. Познанська, 
«Курочка» М. Жмурій, «Стриба зелена 
жабка» З. Жук 
 
Пальчикові ігри.  
 «Пальцята» Ю.Буряк, «У саду – 
садочку», «Мишенята вилізали», 
«Півник, півник», «Водичка – водичка» І. 
Ликова 
 
Рухливі та музичні ігри.  
«Бочка», «Дзень – брень», «Тра – та – та», 
«Дощик» нар. укр. пісня, «А – а – а, 

лікоть, колінця тощо) – називаючи 
частини тіла, дотикаючись до них.   

Це необхідно для пальчикових ігор 
та гри на музичних інструментах: 

повторення деяких складних для 
початку рухів і їх закріплення; 

чіткого промовляння і розуміння 
дітьми текстів, але невід’ємно з рухами. 
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котика нема» М. Підгірянка, «Стрики – 
брики і музики» П. Засенко, «Діти і 
ведмідь» муз. Сл.. В. Верховинця 
(музично – ритмічна гра), «Курчата» муз. 
А. Філіпенка, сл. М. Познанської 
(музично – ритмічна гра). 
 
 

 
Життєві компетенції 

 
Дитина молодшого віку набуває нові навички самообслуговування: їсти 

самостійно. За допомогою дорослого одягає та знімає одяг, взуття, складає їх на місце, 
намагається самостійно розстібати ґудзики, зашнуровувати взуття, під контролем 
дорослого використовує культурно-гігієнічні навички, виявляє інтерес до виконання 
трудових дій 

В роботі з фізичним вихованням дитини -  ходить у різних напрямках за 
вихователем, спускається по сходинках, змінюючи ноги (з опорою), бігає в різних 
напрямах, підстрибує на  місці  на обох ногах, перестрибує через дві паралельні лінії, 
кидає м'яч уперед обома руками знизу, від грудей, перелазить через колоду, пролізає в 
обруч довільним способом, переступає через перешкоди, покладені на висоті 10-15 см, 
піднімає руки вперед, угору, плескає в долоні перед собою, лежачи на спині, піднімає і 
опускає ноги; рухає одночасно руками і ногами 
  Діти мають уявлення про Сонце, воду, землю, пісок, ознайомлені з рослинами 
і тваринами, розуміють, що потрібно бережно поводитися з ними, орієнтуються у 
зовнішній будові тварин і рослин, показують основні органи людей і тварин, мають 
уявлення про доступні для їхнього віку правила дбайливого ставлення до свого 
здоров’я, безпечної поведінки з тваринами. 

Протягом першого року виховання у дошкільному закладі діти оволодівають 
словами, що означають предмети та об’єкти найближчого їй довкілля, назвами дій зі 
знайомими предметами, називають ознаки кількох предметів,  володіють словами, що 
означають найпростіші часові, кількісні категорії, знають своє прізвище, ім’я, а також 
прізвище та ім’я батьків, імена інших людей, які знаходяться поруч з нею, розуміють 
вихователів, виконують їхні вказівки, беруть участь у рольових іграх, спілкуються з 
партнерами по грі, відтворюють за вихователем звуки, слова, фрази, вживають слова, 
необхідні для висловлення бажань,  володіють в мовленні особовими займенниками, 
прийменниками, категоріями форми множини, наказової форми дієслова, з допомогою 
вихователя будують фрази із 2 – 3х слів, вступають у діалог з дорослими, володіють 
умінням розрізняти мовні та немовні звуки, розрізняють на слух усі або частину 
фонем рідної мови, спроможні  визначати правильність вимови слів дітьми групи, з 
бажанням слухають читання вихователя, намагаються передати зміст прочитаного, 
прагнуть правильно вимовляти звуки, вдаються до звуконаслідування, зосереджуються 
на слуханні іншої людини, адекватно реагують на звернення дорослих, називають деякі 
частини свого тіла, розуміють прості фрази, пов’язані з побутовими ситуаціями, 
процесами, подіями, ігровими діями, намагаються словесно переказати дорослому 
подію, називають предмети харчування, одягу, меблів, іграшки, короткими уривчастими 
фразами реагують на вчинки людей, що їх оточують, знають, що слід утримуватися від 
образливих слів, короткими реченнями супроводжують свої предметні дії, 
висловлюються з приводу свого стану. 
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Діти знають свої імена, прізвища, імена батьків, педагогів, уміють виражати своє 
позитивне ставлення до людей: вітаються, прощаються, ввічливо просять про допомогу, 
дякують за допомогу, надану послугу, розуміють призначення різних кімнат людського 
житла та дитячого садка, використовують речі за призначенням, дотримуються правил 
культурної поведінки на вулиці, вдома, в дитячому садку, цікавляться трудовими діями 
дорослих у сім’ї, у дошкільному навчальному закладі, намагаються допомогти, 
відтворюють трудові дії у грі. 

Крім того,  у дітей з’являється інтерес до іграшки, вони можуть знайти її за 
назвою, починають використовувати запропоновані дорослими предмети та виконувати 
наслідувальні дії з ними,  за допомогою сюжетно-образних іграшок слідом за дорослими 
відтворюють життєві ситуації, у яких  беруть безпосередню участь (одягання, 
роздягання, підготовка до сну, прогулянки тощо), починають орієнтуватися у власному 
тілі, можуть показати очі, руки, ноги тощо,  порівнюють предмети за розміром, деякі 
діти починають добирати предмети за кольором відповідно до зразка, - ставлять один на 
одного кубики, цеглинки. Ліплять із  піску за допомогою готових форм фігури. 

В ігровій діяльності діти виявляють інтерес до предметів, дій з ними, 
спрямованих на одержання певного результату, емоційно відгукуються на ігрові дії з 
образними іграшками, будівлями, споруджують вежу, машину, доріжку, парканчик, 
збирають пірамідки, виготовляють найпростіші меблі за наслідуванням дій вихователя, 
використовуючи засвоєні елементарні конструктивні вміння, застосовують створені 
будівлі у предметних іграх.  

 В образотворчій діяльності вихованці виявляють інтерес до процесу 
образотворчої діяльності та власних виробів, малюють нескладні предмети за 
наслідуванням дій вихователя, ліплять предмети круглої та продовгуватої форми за 
наслідуванням дій вихователя, викладають геометричні форми та знайомі предмети на 
дошці, аркуші паперу за наслідуванням дій вихователя. 

В музичному вихованні та ритміці діти вже здатні емоційно відгукуватись на 
музику, переживати її, сприймати музику звуковими образами, розрізняють поняття 
«голосно – тихо», «швидко – повільно», розуміють їх значення, в дітей закладаються 
початки  акторських якостей (виразне та емоційне відтворювання змісту твору, будь–то 
співи, танці, гра на музичних інструментах),можуть поєднати міміку обличчя з рухами 
тіла (за змістом пісні), малюки починають отримувати задоволення від гри на музичних 
інструментах, проявляють інтерес до музичних інструментів, які використовуються під 
час занять. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ІІ РІК НАВЧАННЯ 
 

Зміст навчання та виховання Орієнтивні показники розвитку 
Виховуємо здорову дитину 

Загартовування.  
Проводити комплекс загартовувальних 
заходів з використанням природних 
факторів. У холодний період року дбати 

Тренувати у дітей серцево-судинну і 
дихальну системи, загартовувати 
організм; 
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про щоденне перебування дітей на повітрі 
до 4 год. Улітку все життя дітей 
організовувати на повітрі. 
Проводити загартовування сонцем під 
час ранкової прогулянки у веснянолітній 
період року, керуючись гігієнічними 
рекомендаціями. 
Температура в приміщені має бути такою, 
як і в першій молодшій групі. 
Продовжувати проводити місцеві і 
загальні процедури — ходьба по 
мокрому настилу, полоскання зіва 
водою кімнатної температури і 
омивання рук до ліктя. 
 
 
 
 
 
 
Вправи з ходьби.  
Розвивати вміння ходити на носках, 
високо піднімаючи коліна, на зовнішній 
стороні стопи, на п'ятках, роблячи 
приставні кроки вперед, у сторони. 
Ходити в колоні, по колу, не тримаючись 
за руки; парами один за одним та в різних 
напрямах (врозтіч). Ходити, виконуючи 
завдання вихователя, із зупинками, 
присіданням, повертанням, «змійкою» 
(між предметами на підлозі), підніматися 
та спускатися по сходах, переступаючи 
обома ногами, сидіти з перехрещеними 
ногами. 
 
Вправи з бігу.  
Розвивати вміння бігати на носочках, в 
колоні по одному, невеликими групами, 
всією групою в одному напрямі та, 
змінюючи напрям руху (оббігаючи 
предмети, що стоять на підлозі), по 
прямій і звивистій доріжці (ширина 25—
30 см, довжина 5—6 м); у різних 
напрямах, із зупинками (присідання). 
Тікати від того, хто ловить; наздоганяти 
того, хто тікає. Пробігати повільно до 20 
м. Бігати в середньому темпі 20—25 с, у 
повільному темпі — І хв. 20 с.  

 
Вправи з стрибків.  

Формувати у дітей інтерес до фізичної 
культури та спільних фізичних занять з 
однолітками; 
Розвивати координацію, рівновагу; 
Здійснювати систему корекційно-
відновлювальних заходів, спрямованих на 
розвиток психічних процесів і 
особистісних якостей вихованців, 
попереджати виникнення вторинних 
відхилень у психофізичному розвитку 
дитини; 
Формувати правильну поставу та 
розвиток стопи у кожної дитини; 
Формувати вміння виконувати рухи 
ведучої руки з великою амплітудою та 
рухи кисті й пальців рук при зоровому 
контролі; 
Використовувати вправи та ігрові 
завдання на формування просторових 
уявлень. 
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Розвивати вміння стрибати на місці; 
підстрибувати вгору, намагаючись 
дістати предмет (кулька, брязкальце), 
підвішений вище від піднятих угору рук 
дитини на 10—15 см. Стрибати на обох 
ногах, просуваючись уперед (відстань 
2,5—3 м), стрибати на одній нозі. 
Перестрибувати через 5—6 паралельних 
ліній (відстань між ними 25—30 см), з 
кола в коло. Перестрибувати через 
невисокі (5—8 см) предмети. Стрибати 
через «струмочок» з двох паралельних 
ліній (ширина між ними 20-25 см). 
Стрибати в глибину з лави, куба (висота 
15—20 см). Стрибати на обох ногах 
угору, дістаючи руками гілки дерев або 
кущів. 
 
Вправи на кочення, кидання, ловіння.  
Розвивати вміння котити м'яч, кульку 
(діаметром 20—25 см) від вихователя до 
дитини і назад з положення навпочіпки 
(відстань 1,5—2 м). Прокочувати кульки, 
м'ячі між предметами у ворота (ширина 
60—50 см, відстань 1,5—2 м). Кидати 
м'яч вихователеві обома руками знизу та 
від грудей, ловити кинутий вихователем 
м'яч (відстань 1,5м). Кидати предмети 
(м'яч, торбинка з піском масою 100 г) в 
горизонтальну ціль (ящик, обруч) з 
відстані 1,5—2 м; кидати м'яч обома 
руками від грудей та знизу в кошик 
(ящик), що стоїть на підлозі на відстані 2 
м. Після кидання м'яча об землю чи 
підлогу намагатися спіймати його (один-
два рази). Кидати предмети правою та 
лівою руками у вертикальну ціль (висота 
центру мішені 1,2 м над підлогою). 
Кидати предмети правою та лівою рукою 
(м'яч, торбинка з піском) на дальність 
(наприкінці року не менше 1—3 м). 
 
Вправи на повзання та лазіння.  
Розвивати вміння підлізати під мотузок, 
дугу (висота 50—40 см) з положення 
навпочіпки та в упорі стоячи на колінах, 
спираючись кистями рук об підлогу. 
Проповзати між розставленими 
предметами (кульки, кеглі) навколо та по 
прямій на відстань до 5 м. Пролізати, 
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напівприсівши, під мотузком, дугою 
(висота 50—40 см), не торкаючись 
руками підлоги. Повзати по гімнастичній 
лаві в упорі стоячи на колінах. Пролізати 
в обруч прямо, лівим та правим боком. 
Лазити по похилій драбинці, не 
пропускаючи щаблів. Лазити приставним 
кроком по гімнастичній стінці, 
парканчикові (висота до 1,5 м). 
Перелізати через колоду, яка лежить на 
землі 
Вправи з рівноваги.  
Ходити і бігати між двома проведеними 
на землі (підлозі) лініями, не наступаючи 
на них (відстань між ними 20—15 см). 
Ходити по дошці (ширина 20 см), 
покладеній на землю. Переступати через 
покладені долі предмети (м'яч, палиця, 
рейка, драбинка). Ходити по ребристій 
дошці. Ходити по покладеному прямо й 
по колу мотузку (10 м), приставляючи 
п'ятку однієї ноги до носка іншої. Ходити 
по покладеній похило дошці (висота 
піднятого кінця дошки 15-20 см), по 
колоді. Ходити по гімнастичній лаві, з 
рухами рук (у сторони, вгору), 
повертаючись в обидва боки. Пробувати 
робити «ластівку» (стоячи на одній нозі, 
другу відводячи назад). З допомогою 
дорослих ковзати на обох ногах по 
крижаних доріжках. 
 
 
 
Вправи для рук та плечового поясу. 
Ставити руки на пояс. Піднімати руки 
вгору через сторони, опускати руки по 
черзі (спочатку одну, потім — другу, 
обидві разом). Перекладати предмет з 
однієї руки в другу перед собою, за 
спиною, над головою. Плескати в 
долоні перед собою і ховати руки за 
спину. Піднімати руки вперед, 
розводити у сторони, повертаючи їх 
долонями вгору, піднімати й опускати 
кисті, рухати пальцями. Виконувати 
обертальні рухи прямими руками 
вперед та назад. 
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Вправи для ніг та на коригування 
плоскостопості.  
Ходьба з опорою на зовнішні краї стоп 
(як клишоногий ведмедик) і на 
внутрішніх склепіннях стоп, на носках 
(як лисичка). Ходьба з високим 
підніманням стегна (як конячка), носки 
відтягнені. Біг на носках (як мишка). 
В.п. – сидячи на стільці (лаві), ноги на 
ширині стопи, руки на поясі. 
Відтягнути носки, зігнути пальці ніг, 
повернутися у в.п. Повторити 20-28 
разів. 
Повертатися вправо, вліво, піднімаючи 
руки вперед. Сидячи, повернутися й 
покласти предмет позаду себе, 
повернутися, взяти предмет. В упорі 
сидячи, підтягати до себе ноги, 
складаючи їх калачиком, витягувати; 
піднімати по черзі ноги до себе, 
обхопивши коліна руками; піднімати по 
черзі ноги вгору і класти їх одна на 
другу (праву на ліву і навпаки).                
 
Вправи для тулуба та на коригування 
постави.  
Сидячи нахиляти тулуб уперед. Стоячи 
на колінах, нахиляти тулуб уперед та 
сторони; лежачи на спині, піднімати 
одночасно обидві ноги вгору; лежачи на 
спині, рухати ногами, як при їзді на 
велосипеді. Лежачи на животі, згинати і 
розгинати ноги (по одній і разом). 
Перевертатися зі спини на живіт і 
навпаки. Лежачи на животі, 
прогинатися і піднімати плечі, 
розводячи руки в сторони. Лежачи на 
грудях, руки за голову. Потягнутись 
уперед, якомога сильніше, ногами 
потягнутись назад, не відривати їх від 
підлоги. Тримати 8-12 с. Повторити 6-
12 разів. Те саме, лежачи на спині. 
 
Дихальні вправи.  
Стоячи, руки на поясі. Вдих – видих з 
втягуванням та випинанням живота. 2. 
«Задули свічку». Зробити сильний 
видих. 3. Покласти на долоню зігнутої 
руки папір, енергійним видихом через 
зімкнені губи, старатись здути його з 
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руки. 4. «Насос». В.п.: Стоячи прямо, 
ноги разом, руки вздовж тулуба. 
Зробити вдох, потім нахилитись у 
сторону, виконуючи видих, рука 
просувається вздовж ноги донизу, в цей 
час інша рука піднімається догори. Під 
час цього промовляючи: «С-с-с-с!». 5. 
«Паровоз». Ходити по кімнаті, 
виконуючи рухи зігнутими руками в 
ліктях та говорячи: «Ч-у-х». 
 
Вправи на розслаблення.  
Релаксація рук. Зігнути ліву руку в 
зап’ястя так, щоб долоня встала 
вертикально («парканчик»), 
утримувати її в такому положенні 
протягом 5-10 секунд. Передпліччя 
залишається нерухомим, м’язи 
передпліччя напружені. Розслабити 
руку, опустити кисть на підлогу. 
Декілька секунд лежати в 
розслабленому стані, слідкувати за 
відчуттям розслабленості в кисті  руки 
та передпліччі. Те ж саме з другою 
рукою. Руки зігнути в зап’ясті пальцями 
вниз, утримувати 5-10 сек., 
розслабитися. 
Релаксація ніг. Все тіло розслаблене, 
тренуються лише ноги (спочатку ліва, 
потім права). Зігнути ногу в коліні, 
напрягти м’язи ноги, утримувати 5-10 
сек. Опустити ногу на підлогу, 
розслабити м’язи. Зігнути ступню 
носком до себе. Напрягти литкові м’язи 
протягом 5-10 сек., розслабити їх. 
Релаксація м’язів тулуба. Втягнути 
живіт у себе, напружити м’язи преса, 
утримати це положення протягом 5-10 
сек., розслабитися. Вигнутися в 
попереку із положення лежачи на спині, 
утримати положення протягом 5-10 
сек., згодом повернутися в початкове 
положення і розслабитися. 
Релаксація м’язів шиї. Нахилити голову 
вліво – зафіксувати напруження 
правосторонніх м’язів шиї, згодом 
повернутися в початкове положення. 
Нахилити голову вправо – зафіксувати 
напруження лівосторонніх м’язів шиї, 
повернутися в поч. пол. 
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Релаксація лицьових м’язів. Зціпити 
зуби. Відчути напруження. 
Розслабитись. Повторити вправи 2-3 
рази. Відкрити рот. Утримувати 
напруження протягом 3-5 сек., згодом 
розслабитись. Повторити вправи 2-3 
рази. 
 
 
Хвилинки-здоровинки.  
Сидячи, ноги разом, руки внизу. 1-2 - 
з’єднати руки за спиною або за 
стільцем, прогнувшись у спині, голову 
не опускати – вдих; 3-4- опускаючи 
руки – тривалий видих. Повторити 3-4 
рази. 
Те саме, руки на столі долонями вниз. 1-
2 – хлопок по столу; 3-4 – хлопок у 
долоні; 5-6 – невеликий поворот і 
хлопок у долоні сусіда; 7-8 – знову 
хлопок у долоні. Повторити 4-5 разів у 
різному темпі. 
Ноги злегка розставлені, руки на 
сидіння стільця.  1-2-не відриваючи 
п’ят від підлоги, потягнути носки ніг на 
себе; 3-4 – розслабити. Повторити 10 
разів у різному темпі. 
Вказівним пальцем покрутити ніс 
ліворуч та праворуч. 
Вказівним пальцем закрити одну 
ніздрю, подихати, потім другу і знову 
подихати. 
«Пожаліти» оченята. 
Повільно заплющити очі та 
розплющити їх. 
 
Вправи на розвиток дрібної моторики.  
1. Згинати та розгинати пальці рук. 2. 
В.п.: Сидячи, кисті на ступні. 
Приводячи та відводячи кисті, 
зрушувати предмет з місця (мішечок з 
піском, куб та т.і.). 3. В.п.: Стоячи, руки 
перед грудьми, кисті в «замок». 
Відведення рук уперед, угору. 4. В.п.: 
Сидячи. Імітувати гру на барабані. 5. 
В.п.: Стоячи, в руках м’яч, одна рука 
зверху долонею вниз, друга знизу – 
долонею вгору. Повертати м’яч, 
змінюючи положення рук. 
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Також важливим є розвиток вмінь 
застібувати ґудзики, правильно тримати 
олівець, пензлик, копіювати по зразку 
квадрат (нечітко, із загнутими кутами). 
Але для більшості дітей із ЗПР 
характерним є виконання цих рухів лише 
у 6-річному віці. 
 
Рухливі ігри та ігрові вправи.  
Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: «Біжіть 
до мене»; «Конячки»; «Біжіть до 
прапорця»; «Пташка і пташенята»; 
«Пташенята й кіт»; «Трамвай»; «Миші та 
кіт»; «Не запізнюйся»; «Знайди свій 
колір»; «Діти в лісі». 

Ігри з повзанням і лазінням: 
«Квочка і курчата»; «Миші в коморі»; 
«Кішка і кошенята»; «Бджілка»; 
«Вороненята». 

Ігри з киданням та ловінням 
предметів: «Влучити в коло»; «Хто далі 
кине торбинку (м'яч)»; «Підкинь м'яч 
вище». 

Ігри зі стрибками: «По рівненькій 
доріжці»; «Спіймай комара»; «Коза та 
вовк»; «Жабки»; «Горобчики і кіт»; «З 
купинки на купинку»; «Хто збере більше 
стрічок»; «Дострибни до прапрця»; 
«Горобці-стрибунці». 

Ігри на орієнтування в просторі: 
«Відгадай, хто кричить»; «Знайди свій 
будинок»; «Не наступи»; «Кізонька». 
 
 

«РІДНА ПРИРОДА» 
Нежива природа: 
Сонце розташування: зранку і ввечері 
Вода вода є в річках, озерах, колодязі 
тощо. Дощ і сніг – це також вода 
Земля. Тверді тіла м’яку і тверду землю 
Природні явища  хмарно, сонячно, іде 
дощ, сніг, дме вітер.   
Пори року уявлення про пори року. 
 
 
 
 
 
 
 

Сонце. Показувати дітям Сонце 
та пояснювати його розташування: 
зранку і ввечері Сонце низько над 
будинками, деревами, тому світла й 
тепла менше; вдень – високо в небі, тому 
світла й тепла більше. Вночі Сонця не 
видно.   

Вода. Розширювати уявлення 
дітей про воду: вода є в річках, озерах, 
колодязі тощо. Дощ і сніг – це також вода. 
Вони падають з хмар. Пояснювати як 
правильно користуватися водою для 
пиття: не забруднювати, не розливати, 
закривати кран. 
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Рослини 
один-два види дерев, квітучих 
трав’янистих рослин, декілька видів овочів 
та фруктів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тварини.  
Зовнішня будова тварин, особливості 
поведінки тварин, тварини – живі істоти, 
вони не можуть жити без їжі; тварини 
бувають свійські і дикі. 
 
 
 

Земля. Тверді тіла. Вправляти 
дітей розрізняти м’яку і тверду землю; 
розуміти, що після дощу чи поливання 
земля мокра, м’яка. Пісок буває сухий, 
він розсипається, не зліплюється. 
Политий водою пісок є мокрим, тому з 
нього легко зліпити якусь форму.   

Природні явища. Розширювати 
уявлення дітей про стан погоди: хмарно, 
сонячно, іде дощ, сніг, дме вітер.   

Пори року. Надавати уявлень 
про пори року. Пояснювати 
найхарактерніші ознаки пір року: стан 
сонця, неба, кількість тепла (холодно, 
прохолодно, тепло, жарко), стан рослин 
(цвітуть, ростуть, опадає листя чи без 
листя), поведінка тварин (з’являються 
малята, сховалися чи відлетіли на зиму 
тощо) та людей (тепло вдягаються, 
обігрівають житло, купаються в річці 
тощо). 

 
 

Розрізняти і називати один-два види дерев 
(каштан, береза), квітучих трав’янистих 
рослин (троянда, тюльпан), декілька видів 
овочів (цибуля, морква, буряк, картопля) 
та фруктів (яблука, груші, сливи, вишні). 
Розрізняти овочі і фрукти за кольором і 
смаком. Ознайомлювати дітей з 
основними частинами рослин (стебло, 
листя, корінь, квітка). Пояснювати дітям, 
що рослини живі і для росту їм потрібні 
вода, земля, світло, тепло.   
 
 
Розширювати уявлення про тварин, які 
перебувають поряд, типові особливості 
зовнішньої будови тварин: у кішки, собаки 
– гострі кігті на лапах; у кролика – довгі 
вуха; у коня – грива, копита; у риби – 
плавники; у птахів – крила. Допомагати 
дітям помічати цікаві особливості 
поведінки тварин: їдять, пересуваються, 
чистяться. Пояснювати, що тварини по 
різному пересуваються: ходять, бігають 
(корова, кінь, собака), стрибають (жаба, 
кролик, горобець), літають (ворона, муха, 
комар), плавають у воді (риби), на воді 
(гуска, качка). Пояснювати дітям як 
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Наше здоров’я і природа.  
 

визначати деяких тварин по голосу 
(півень, корова, собака, кіт). Пояснювати, 
що тварини – живі істоти, вони не можуть 
жити без їжі; тварини бувають свійські і 
дикі. Показувати на малюнках: 
особливості зовнішньої будови, де живуть, 
чим живляться.  
 
Розширювати у дітей уявлення про 
окремі особливості будови життєво 
важливих органів: у роті є язик, зуби, у 
вухах – отвір; ніс має дві ніздрі; очі 
прикривають вії; на шкірі є волоссячко. 
Називати ознаки здоров’я органів: 
колір, відсутність болю, ушкоджень. 
Пояснювати дітям правила безпечної 
поведінки в сонячну, вітряну, дощову 
погоду та збереження здоров’я.  
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
Кількість та лічба:  
Лічба в межах трьох.Складати групи 
предметів, порівнювати  групи за 
кількістю елементів, поняття «один», 
«багато», «мало», «порівну», «однакові», 
«різні». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просторові уявлення :  
«вперед», «назад», «у сторону». 
 
 
 
 

Навчати лічити в межах трьох на основі 
порівняння конкретних множин: один, 
два, три – всього три. Формувати у дітей 
вміння порівнювати 1 і 2, 2 і 3 предмета, 
встановлювати, де більше предметів, де 
менше.  
Надавати уявлення про предмети 
«однакові», «різні». Формувати у дітей 
вміння складати групи з окремих 
предметів: один, ще один та ще один – це 
багато. Розширювати уявлення дітей про 
поняття «один», «багато», «мало», 
«порівну». Виконувати вправи на 
порівняння груп за кількістю елементів, 
формувати вміння послідовно накладати 
один предмет на інший, чи прикладати 
один предмет до іншого. Пояснювати, що 
кілька предметів, які знаходяться поруч, 
позначають словом «багато», одиничні 
предмети – словом «один». 

 
 

Формувати вміння розрізняти основні 
напрями відносно себе (вперед, назад, 
угору, вниз, у сторону). Виконувати дії за 
командами «вперед», «назад», «у 
сторону». Заохочувати користуватися в 
житті позначеннями просторових 
напрямів (вперед, назад).  Формувати 
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Величина:  
Порівння предметів за довжиною, 
висотою і формою, застосовуючи 
прийоми накладання і прикладання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометричні  уявлення (форма). 
Розширювати уявлення про найпростіші 
геометричні фігури: куб, куля, квадрат, 
коло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часові уявлення. 
Частини доби (ранок, день, вечір, 
ніч),послідовність частин доби. 

здатність орієнтуватися у кімнаті 
дитячого садка.  
  
 
Вправляти дітей порівнювати предмети за 
довжиною, висотою і формою, 
застосовуючи прийоми накладання і 
прикладання. Формувати вміння 
порівнювати предметні множини (без 
лічби) шляхом встановлення взаємно-
однозначної відповідності елементів 
порівнюваних множин, використовуючи 
прийоми накладання і прикладання 
предметів однієї множини до предметів 
другої. Розширювати вміння 
обстежувати предмети зором, дотиком. 
Вправляти порівнювати предмети за 
величиною і кількістю, однакові і різні за 
кольором, формою.   
 
 
Формувати вміння виділяти й називати 
геометричні фігури (куб, куля, квадрат, 
коло); виконувати дії з геометричними 
фігурами: порівнювати дві геометричні 
фігури за розміром і кольором (маленька 
куля – велика куля, маленький квадрат – 
великий квадрат). Залучати дітей до дій з 
геометричними фігурами та іграшками: 
накладати, викладати, ставити, 
приставляти, прикладати, замикати 
простір. Будувати нескладні будівлі з 
геометричних форм (накладання, 
приставляння, прикладання), 
використовувати в будівлях деталі різного 
кольору. 
 
 
Ознайомлювати дітей з частинами доби 
(ранок, день, вечір, ніч), у нескладних 
сюжетах визначати послідовність частин 
доби – ранок, день, вечір, ніч. 
Пояснювати слова, які вказують на 
тривалість і співвідношення часу: зараз, 
пізніше. Пояснювати дії, які виконують 
діти і дорослі в різні частини доби. 

«РОЗВИВАЄМО МОВУ ТА МОВЛЕННЯ»  
Розвивок звукосприймання та 
звуковимови. 

Розвивати мовленнєве дихання, 
артикуляційної моторики; 
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Збагачення словникового запасу. 
Розширювати словник  дітей відповідно 
до тем: «Дитячий садок», «Сім’я», 
 «Ігри та іграшки», «Побутові 
предмети», «Меблі», «Одяг та взуття», 
«Домашні тварини», «Дикі тварини», 
«Пори року», «Свята», «Транспорт»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток сприймання та розуміння 
мовлення 
 

Розвивати слухове сприймання та 
фонематичний слух; розвивати здатності 
розрізняти на слух звуки (фонеми) рідної 
мови, вловлювати спільне та відмінне у 
звуках та словах, добирати 4-5 слів з 
певним звуком; розвивати уміння 
визначати  правильність звуковимови у 
власному мовленні та у мовленні 
ровесників; розвивати уміння правильно 
вимовляти звуки п-б, т-д, ф-в, к-г, х, с-з-ц, 
м, н; диференціювати ці звуки, 
вправлятися у вимові інших звуків; 
розвивати уміння визначати наявність 
певного звука у слові; 
ознайомлювати дітей у процесі гри з 
термінами «слово», «звук»; 
розвивати виразність вимови звуків 
ізольовано, у складах та в словах; 
виробляти правильну артикуляцію звука 
окремо, у прямих  складах. 

 
 
 

Уводити  в словник вихованців слова, що 
означають назви дій, якостей, 
властивостей предметів, речей, явищ; 
Розвивати уміння вживати узагальнюючі 
поняття: іграшки, меблі, взуття, одяг, 
квіти. 
Оволодівати словами, що означають 
якості та властивості предметів, які 
сприймаються зором, слухом; словами, 
що містять у собі оцінку (добре, погано), 
а також прислівниками, що 
характеризують просторові (далеко, 
близько), часові (сьогодні, завтра) 
відношення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продовжувати  розвиток  у дітей уміння 
сприймати й розуміти звернення до них 
дорослих людей та їхніх ровесників; 
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Розвиток активного мовлення.  
Збагачувати словник дітей іменниками, 
дієсловами, прикметниками, 
прислівниками. Вживати   у мовленні 
іменники з прийменниками в, на, під, до; 
дієсловами у  минулому та майбутньому 
часі. Оволодівати інтонаціями запитання 
та вигуку; 
 вживати в активному мовленні 
узагальнюючі поняття ( іграшки, меблі, 
одяг, взуття, квіти тощо); 
 закріплювати в пам’яті дітей прізвища, 
імена, по батькові свої та батьків; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оволодівати формами вітання та 
прощання (Добрий ранок. Добрий день. 
Доброго здоров’я. До побачення), 
формами вітання та прощання (Добрий 
ранок. Добрий день. Доброго здоров’я. До 
побачення розуміти розповіді, яких не 
було у власному досвіді; розуміти 
зміст невеликих казок, оповідань, уміти 
відповісти на запитання у короткій формі, 
відтворити зміст близько до 
тексту.Розрізнювати назви  часу доби.
 Заучувати частини і  повністю 
невеличкі пісеньок потішки, віршикки, 
лічилки, 
Розуміти звернення незнайомої людини, 
уміти на нього відповісти. 
Уміти розглядати ілюстрації до книжок, 
співвідносити зображене з текстом. 
      
   

За допомогою нескладних 
сюжетних малюнків розуміти  
найпростіші просторові, часові і 
причиново-наслідкові зв’язки. 

 
 

Формувати  уміння слухати та коригувати 
свою звуковимову, вловлювати спільне та 
відмінне у звуках та словах, добирати 2-3 
слова з певним звуком, якщо цей звук 
стоїть на початку слова;  
удосконалювати  слухових відчуттів; 
розвивати фонематичний слух ( 
розрізнення значень слів, які різняться 
одним звуком (лис-ліс, кит-кіт),розвивати 
артикуляційний апарат; вправляти у 
вимові усіх голосних та приголосних 
звуків;  
  розвивати інтонаційну виразність мови; 
 у процесі гри  навчати дітей  
вживати граматичні форми (іменники в 
родовому відмінку множини, назви малят 
тварин в однині та множині), дієслівні 
форми;  
вживати кличний відмінок іменника ( 
Катрусю, тату); вживати ввічливі 
слова; уміти вступати в невимушену 
розмову з дорослими на запропоновану 
тему; відповідати на звернення та 
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Робота з книгою 

запитання дорослого; звертатись та 
запитувати дорослих; 
 Оволодівати формами звертання  до 
дорослих: називати їхнє ім’я та по 
батькові; вітатись та прощатись з 
вихователем та іншими людьми; дякувати 
за допомогу, виявлену увагу.Уміти  
спілкуватися одне з одним; звертатися до 
партнера,  називаючи дитину на ім’я ; 
вислуховувати співбесідника;  
відповідати на запитання інших дітей; 
вести невимушену розмову у колі 
дітей;засвоювати форм  вітання та 
прощання (Добрий ранок. Добрий день. 
Доброго здоров’я. До побачення); форму 
ввічливого прохання (будь ласка), подяки 
(дякую,спасибі), вибачення (пробачте 
вибачте, пробач, вибач); ввічливого 
звертання  до дорослих : (Ви, добрий день, 
пробачте, вам, до вас та ін..). 
Вживати у активному мовленні кличного 
відмінка іменника (Наталю, мамо) та 
ввічливих слів; 
 добирати синоніми та антоніми до слів і 
користуватися ними у власному 
мовленні.Користування словами зі 
зменшувально-пестливими суфіксами.  

 
 

Робота з книгою сприяє розвитку 
мовлення дитини завдяки яскравим 
враженням та позитивним емоціям. Під 
їхнім впливом у  малюка  з’являється 
бажання розповісти про прочитане, 
формується здатність до емоційного 
світосприймання. 
Для дітей цього віку читайте коротенькі 
оповідання та казки. Тексти творів слід 
добирати виходячи з психічних 
можливостей дитини. Слідкуйте, чи 
уважно малята слухають вас. Запитуйте 
про прочитане. Пропонуйте дітям 
сформулювати запитання до прочитаного 
і коротко передати зміст. Спонукайте 
дитину правильно вимовляти звуки, слова 
при переказі. 
Приділяйте увагу ілюстраціям до тексту: 
зображенням зовнішнього вигляду 
персонажів,  їхньому настрою тощо. 
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Виховуйте у дітей культуру спілкування з 
книгою: ознайомлюйте з правилами 
бережного ставлення до книжки, при 
необхідності організовуйте дрібний 
ремонт. 
Розвивайте уміння дітей зацікавлюватися 
подіями, описаними в творах. 
У цьому віці у дітей з’являється почуття 
гумору. Тому слід добирати смішні й 
веселі тексти з розважливими сюжетами 
про світ дітей і тварин. 
Продовжуйте читати зрозумілі за змістом 
вірші, потішки, дитячі пісеньки. Загадки, 
заклички, лічилки. 
Якщо у дитини недосить розвинена 
артикуляція і їй тяжко вимовити звуки, 
варто попросити її коротко передати 
зміст, використовуючи м’які  іграшки, або 
розіграти казку в особах, де дорослий 
буде промовляти від автора, а дитина – від 
особи персонажа. Доцільно придумувати 
неочікуваний поворот у розвитку сюжету 
чи іншу кінцівку казки. 
Розвивайте уяву дітей на матеріалі 
читання. Спонукайте їх до відгадування 
розвитку подій, мисленій уяві героів. 

 
«ДИТИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ» 

Про себе і свою сім’ю.  
Розширювати знання дітей про себе, 
стосунки у сім’ї, рідну домівку, 
заохочувати дітей до виявлення поваги до 
дорослих, виконання їхніх прохань; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закріплювати знання дітей про своє ім’я, 
прізвище, вік, стать; ім’я, прізвище своїх 
батьків та інших членів сім’ї, родинні 
взаємини: в сім’ї найповажнішими є люди 
похилого віку, про них слід піклуватися, 
ввічливо звертатися до них на Ви, 
допомагати їм та своїм меншим братикам 
чи сестричкам. 
Вправляти дітей у використанні правил 
взаємовідносин з дорослими (не 
перебивати розмови дорослих, чекати 
черги на увагу, не заважати, коли дорослі 
зайняті справами або відпочивають та ін.). 
Розширювати уявлення про домівку, 
предмети домашнього вжитку: посуд, 
меблі, одяг. Формувати звичку зберігати 
порядок, дбайливого ставлення до своїх 
речей та речей інших членів сім’ї. 
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Дитячий садок.  
ознайомлювати дітей з працівниками 
дитячого садка (завідувач, кухар, 
двірник) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продовжувати ознайомлювати дітей з 
працівниками дитячого садка (завідувач, 
кухар, двірник), пояснювати значення 
їхньої праці. Закріпити вміння називати 
на ім’я і по батькові вихователів, няню, 
музичного керівника, звертатися на Ви. 
Привчати дітей вітатися і прощатися з 
вихователями, нянями та іншими 
співробітниками дитячого садка. 
Виховувати звичку дякувати дорослому 
або однолітку за допомогу, виявлену 
увагу: ділитися іграшками, поступатися 
місцем, чітко і виразно виражати своє 
прохання, користуватися словами дякую, 
будь ласка, пробачте. 
Формувати уміння слухати іншого, 
звертатися до нього на ім’я, відгукуватися 
на прохання. 
Вправляти дітей у дотриманні правил 
організованої поведінки: у дитячому 
садку, на вулиці, громадських місцях не 
кричати, а розмовляти природнім 
голосом, поводитися спокійно. 
Виховувати у дітей гуманні почуття та 
елементарні уявлення про доброту, 
чуйність, взаємодопомогу, товариськість. 
Спонукати до взаємодії з однолітками, 
розмовляти між собою у привітній формі, 
допомагати на прохання іншої дитини, 
формувати уміння слухати іншого, 
звертатися до нього на ім’я, відповідати 
на його запитання. 
Розширювати знання про правила 
використання предметів у груповій 
кімнаті, ознайомити з правилами 
зберігання іграшок, книжок, посуду, 
спонукати дотримуватися цих правил. 
Розширювати уявлення дітей про працю 
дорослих у сім’ї, дитячому садку. 
Пояснювати, що все чим ми 
користуємося, створено працею людей, 
що потрібно поважати результати цієї 
праці. Сприяти відтворенню різних 
професій в іграх дітей, інших видах 
дитячої діяльності. 
 
 
Формувати знання про назву міста, 
вулиці, де живе дитина.  
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Рідне місто. 
Ознайомлювати з основними видами 
транспорту (автомобіль, автобус, 
тролейбус, трамвай), 

Ознайомлювати з основними видами 
транспорту (автомобіль, автобус, 
тролейбус, трамвай), учити впізнавати і 
називати їх. 
Розвивати вміння культурно поводитися в 
громадських місцях: не бігати, не 
заважати оточуючим, говорити спокійно. 
 

ГРА» 
Сюжетно-відображувальна гра.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактичні ігри.   

На основі знайомих конкретних ігрових 
дій з предметами спонукати дітей 
опановувати узагальненими способами 
дій з реальними, а потім уявними 
предметами. Формувати вміння за 
наслідуванням або зразком відтворювати 
ігрові дії в нових умовах.  Розвивати 
вміння брати участь у спільних з 
вихователем іграх, теми сюжетів для яких 
використовуються з навколишнього 
середовища (сім’я, транспорт, магазин, 
лікарня, дитячий садок); після 
попередньої екскурсії та закріплення за 
допомогою дидактичних ігор. Формувати 
вміння виконувати ігрові дії, пов’язані 
між собою та об’єднані загальною 
назвою: лікувати – ставити термометр, 
змазувати йодом; годувати – годувати 
супом, напувати компотом. Збагачувати 
зміст кожної теми за рахунок розгортання 
нових, послідовно пов’язаних між собою 
ігрових ситуацій. Спонукати позначенню 
предметних дій під час гри словом. 
Розвивати найпростіші образно-виразні 
вміння під час виконання ролі (жабка 
стрибає, мишка біжить маленькими 
кроками).  
Розвивати вміння використовувати у грі 
різні будівельні споруди. 
Розвивати вміння використовувати 
великий будівельний, а також природний 
матеріали  (пісок, сніг) з метою 
спорудження будівель для гри (місток, 
гірка, доріжка). 
 
 
Розвивати інтерес до ігор з дидактичним 
матеріалом та іграшками. Сприяти 
розширенню кругозору, уточненню 
уявлень дітей про навколишні предмети 
та їх призначення, збагаченню словника, 
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до ігор з дидактичним матеріалом та 
іграшками.Знаходити схожість та 
відбирати предмети за кольором, 
величиною (великі та маленькі, кульки 2-
ох – 3-ох кольорів), збирати пірамідку з 
різнокольорових кілець у порядку їх 
поступового збільшення та зменшення. 
Описувати предмети за зразком, 
виділяючи найбільш характерні ознаки 
(розмір, колір, призначення, смак).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-будівельні ігри 
 
 

активізації мовлення, розвитку 
мислення.Розвивати вміння  порівнювати 
предмети, знаходити схожість та 
відбирати предмети за кольором, 
величиною (великі та маленькі, кульки 2-
ох – 3-ох кольорів), збирати пірамідку з 
різнокольорових кілець у порядку їх 
поступового збільшення та зменшення, 
чергувати в певній послідовності два –  
три кольори, навчати називати розмір 
кільця (велике, менше, найменше); 
знаходити однакові предмети та малюнки. 
Навчати описувати предмети за зразком, 
виділяючи найбільш характерні ознаки 
(розмір, колір, призначення, смак).    
Розвивати знання про власне тіло 
(«Покажи, де у тебе голова, ручки, 
ніжки»), аналогічно показувати частини 
тіла на ляльці. 
 Формувати вміння називати предмети 
узагальнюючим словом – меблі, одяг, 
взуття, посуд, іграшки тощо . Навчати 
виділяти предметну дію та називати її 
словом. 
Розвивати знання про домашніх тварин, 
уміння правильно називати їх з 
дитинчатами, частини їх тіла, вміння 
правильно казати, хто як говорить.    
Формувати вміння складати розрізні 
картинки зі знайомими предметами, що 
складаються з 4-ох – 6-ох  розрізаних по 
горизонталі частин за зразком. 
Формувати вміння групувати овочі та 
фрукти, навчати визначати смак: 
солодкий, солоний, кислий, гіркий. 
 
 
Розвивати вміння розрізняти та правильно 
використовувати деталі будівельного 
матеріалу, використовувати споруди в 
іграх.  
Формувати вміння будувати за зразком, 
навчати співвідносити споруду та 
предмет.    Розвивати вміння 
підтримувати порядок у ділянці 
конструктивно-будівельних ігор, 
прибирати іграшки на свої місця після 
закінчення гри за допогою вихователя.     
Створювати умови для будівельних ігор з 
природних матеріалів (пісок, сніг, вода), 
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Рухливі ігри.  
Тривалість гри для дітей 4-х – 5-ти  років 
–  6– 8 хвилин; повторення кожної з них 6 
– 10 разів.        

формувати вміння діяти з ними – 
насипати, пересипати пісок, будувати з 
нього міст, дорогу; ліпити зі снігу гірку, 
хатку, катати кулі, робити з них снігову 
бабу; переливати воду, пускати іграшки 
плавати тощо. 
 
 
Заохочувати дітей до ігор з м’ячиками, 
кульками, конячками, розвивати 
різноманітні рухи. Розвивати вміння 
ходити та бігати парами, ходити та бігати 
по прямій, врозтіч, не наштовхуючись 
один на одного Розвивати вміння 
підлазити під шнур, пролазити в обруч.       
Розвивати вміння метати предмети у ціль, 
прокочувати м’яч, ловити обома руками. 
Розвивати вміння стрибати на обох ногах 
угору, стрибати, просуваючись уперед, 
стрибати в довжину.  Формувати вміння 
виконувати рухи за сигналом, 
узгоджувати свої рухи з рухами інших 
дітей. Розвивати увагу, витримку, 
спритність, вміння орієнтуватися в 
просторі, окомір, координацію рухів.  
 

«КОНСТРУЮВАННЯ» 
Конструювання з будівельного 
матеріалу. 
Кубик, цеглинка, пластина 

Розвивати знання дітей про деталі 
конструктора (кубик, цеглинка, 
пластина) . Навчати розрізняти їх за 
формою, кольором. Формувати вміння 
аналізувати споруди: виділяти форму, 
розмір, колір деталей. 
  Розвивати вміння розташовувати деталі 
у горизонтальному положенні, 
сполучаючи їх між собою ідентичними 
сторонами (доріжки), накладати кубик на 
цеглинку (машина), декілька цеглинок 
(кубиків) одна на одну (вежа, гірка), 
робити нескладні перекриття (ворота, 
будинок). Закріплювати елементарні 
конструктивні вміння: накладати, 
викладати, ставити, прикладати, замикати 
простір.Формувати у дітей уявлення про 
протяжність предметів шляхом побудови 
доріжок різної довжини й ширини. 
Навчати дітей порівнювати предмети за 
довжиною і шириною. Збагачувати 
мовлення дітей словосполученнями, 
наприклад: «доріжка червоного кольору 
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довга (широка)», «доріжка зеленого 
кольору коротка (вузька)», «червона 
доріжка довша (ширша) за зелену», 
«зелена доріжка коротша (вужча) за 
червону», «цеглинка зверху кубика», 
«кубик внизу», «цеглинка за кубиком», 
«кубик перед цеглинкою» тощо. 
Розвивати у дітей здатність виділяти у 
реальних предметах їх складові частини, 
визначати їх просторове 
взаєморозташування. 
 

«ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
Малювання.  
Малювання технікою штампування 
листями, половинками, малювання 
пальчиком, ватною паличкою, олівцем, 
фломастером ,   
користування пензлем. Орієнтування на 
аркуші паперу (квіти знизу, сонце зверху) 
Зображувати знайомі предмети(фрукти, 
овочі, квіти, осіннє дерево тощо), зимові 
явища природи та свята новорічної 
ялинки (ялинка, снігова баба, сніжинка, 
новорічна ялинка, подарунки тощо), 
навколишнього життя (квіти, дерева з 
бруньками, весняний дощик тощо), 
зображувати предмети круглої, овальної 
та прямокутної форми. 
При малюванні предметів проводити 
прямі (вертикальні, горизонтальні), 
похилі, ламані, криві та дугоподібні лінії 
(положення пензлика – вертикальне, 
олівця – похиле). Малювати 2 – 4 
фарбами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчати зображувати знайомі предмети, 
пов’язані з осінньою порою року (фрукти, 
овочі, квіти, осіннє дерево тощо), 
передавати враження від зимових явищ 
природи та свята новорічної ялинки 
(ялинка, снігова баба, сніжинка, 
новорічна ялинка, подарунки тощо), від 
спостережень весняної природи та 
навколишнього життя (квіти, дерева з 
бруньками, весняний дощик тощо) за 
наслідуванням дій вихователя чи 
зразком.Формувати вміння користуватися 
пензлем.Формувати вміння малювати 
технікою штампування листями, 
половинками яблук (Осінній ліс, осіннє 
дерево, гілка з яблуками).Розвивати 
вміння малювати пальчиком, ватною 
паличкою, олівцем, фломастером.  
Формувати  вміння орієнтуватися на 
аркуші паперу (квіти знизу, сонце зверху) 
за наслідуванням дій вихователя чи 
зразком.Формувати вміння зображувати 
предмети круглої, овальної та 
прямокутної форми (фрукти, овочі, 
іграшки), розміщуючи їх в ряд на одній 
горизонтальній лінії або на всьому аркуші 
за наслідуванням дій вихователя чи 
зразком.Формувати вміння об’єднувати в 
малюнку єдиним змістом зображення 2-х 
предметів, розташовуючи їх на одній лінії 
внизу аркуша паперу (будинок з 
парканом, дерево біля будинку, новорічна 
ялинка, прийшла зима) за наслідуванням 
дій вихователя чи зразком.Формувати 
вміння розфарбовувати за допомогою 
ватної палички, пензлика, олівця, 
фломастера невеликі частини малюнка 
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Ліплення.  
Солоне тісто, глини. Розвивати вміння 
розкочувати шматок  солоного тіста 
(глини) між долонями прямими, 
коловими рухами, надавати круглої, 
овальної, циліндричної  форми, ділити 
солоне тісто (глину) на різні та однакові 
за величиною частини, вміння згортати 
видовжені форми в кільце, з’єднуючи 
кінці , розплескувати кулясті та 
циліндричні шматочки солоного тіста 
(глини) й защипувати краї розплесканої 
форми пальцями, міцно притискати один 
край до другого, ліпити предмети, що 
складаються з 2 – 3 частин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лише в одному напрямі (зверху вниз або 
зліва направо). 
Формувати вміння малювати елементи 
українського візерунку: прямі лінії, 
крапки, мазки, кільця, круги, малювати 
візерунки на прямокутнику, квадраті,  
кутах) і дотримуючись симетрії (доріжка, 
рушник, тканина, килимок, тарілка) за 
наслідуванням дій вихователя чи 
зразком.Формувати вміння малювати 
предмети круглої та овальної форми після 
попереднього його обстеження з натури 
(макет) (фрукти, овочі) за наслідуванням 
дій вихователя чи зразком.Вчити 
порівнювати малюнок з натуральним 
об’єктом. 
Створювати умови для колективного 
малювання. 
 
 
Розвивати вміння розкочувати шматок  
солоного тіста (глини) між долонями 
прямими, коловими рухами, надавати 
круглої, овальної, циліндричної  форми 
(яблуко, горіх, лимон); закруглювати 
кінець форми пальцями (огірки, 
стовпчики), загострювати кінець 
стовпчика (морква,  дзьоб)  за 
наслідуванням дій вихователя чи зразком. 
Формувати вміння ділити солоне тісто 
(глину) на різні та однакові за величиною 
частини. 
Формувати вміння згортати видовжені 
форми в кільце, з’єднуючи кінці 
(бублики); розплескувати кулясті та 
циліндричні шматочки солоного тіста 
(глини) й защипувати краї розплесканої 
форми пальцями, міцно притискати один 
край до другого за наслідуванням дій 
вихователя чи зразком. 
Формувати вміння вдавлювати солоне 
тісто (глину) пальцем для одержання 
порожнистої форми, загинати  краї 
розплесканої форми (мисочка, тарілочка) 
за наслідуванням дій вихователя чи 
зразком. 
Формувати вміння ліпити предмети 
однакові за формою, але різні за 
величиною (великі і маленькі м’ячі, 
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Аплікація  
Правильне користування пензлем, клеєм. 
Викладати та наклеювати в певній 
послідовності на смужці паперу, квадраті, 
крузі готові геометричні форми, 
викладати і наклеювати предмети, що 
складаються з 2 – 3 готових частин. 
 

огірки) за наслідуванням дій вихователя 
чи зразком. 
Формувати вміння ліпити предмети, що 
складаються з 2 – 3 частин, правильно 
поєднувати їх у ціле за допомогою 
прийомів прикладання та притискування 
(грибок, лялька, снігова баба, пташка) за 
наслідуванням дій вихователя чи зразком. 
Формувати вміння розфарбовувати 
виліплені предмети  відповідним 
кольором за наслідуванням дій 
вихователя чи зразком. 
 
 
Навчати впізнавати, виділяти, називати 
фігури.   
Формувати  вміння правильно 
користуватися пензлем, клеєм, 
намазувати фігури від середини до країв, 
приклеювати їх злегка притискуючи 
серветкою, збирати зайвий клей за 
наслідуванням дій вихователя чи зразком. 
Формувати вміння викладати та 
наклеювати в певній послідовності на 
смужці паперу, квадраті, крузі готові 
геометричні форми (квадратики, 
кружечки), нескладні рослинні елементи, 
чергуючи їх за кольором, розміром і 
формою за наслідуванням дій вихователя 
чи зразком. 
Формувати вміння викладати і 
наклеювати предмети, що складаються з 2 
– 3 готових частин (грибок, башточка, 
човник, будинок, рибка, сніговик, 
курчатко) за наслідуванням дій 
вихователя чи зразком. 
 

«ПРАЦЯ» 
Самообслуговування.  
Здійснювати дії у певній послідовності. 
Привчати дітей до охайності 
(розвішувати одяг у шафі, складати 
взуття на поличку). 
Сприяти виконанню дітьми культурно-
гігієнічних правил. 
 
 
Господарсько-побутова праця 
виконувати трудові доручення. Розвивати 
бажання допомогти дорослим, 

Формувати у дітей уміння здійснювати дії 
у певній послідовності: одягатися 
(спочатку взуття, потім одягати верхній 
одяг і головний убір); роздягатися 
(знімати головний убір, розстібати 
ґудзики, знімати верхній одяг, потім 
взуття). 
 
 
Продовжувати формувати у дітей уміння 
виконувати трудові доручення: ставити 
стільці до столів, розкладати ложки, 
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одноліткам. 
Виховувати інтерес та бажання брати 
участь у праці. 
 

ставити тарілки, хлібниці; розкладати і 
прибирати матеріал для занять; 
прибирати іграшки після гри, книги. З 
другої половини року залучати дітей до 
чергування по їдальні (допомагати 
накривати на столи та прибирати з 
них).Привчати дітей дотримуватися 
порядку у групі, спальній кімнаті та інших 
кімнатах.  

«МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. РИТМІКА» 
Слухання музики 
Знаходити спільні настрої, образи, стани 
в музиці, живопису, поезії; визначати 
темп твору, динаміку, засоби музичної 
виразності, жанр, знати назви творів які 
слухали. 
Орієнтовний репертуар: «Німецький 
танок» Л. Бетховен, «Дід Мороз» Р. 
Шуман, «Дощик» Г. Свірідов, «Чаклун» 
Г. Свірідов, «Баба Яга» П. Чайковський, 
«Фея Драже» П. Чайковський, «Трубач і 
ехо» Д. Кабалевський, «Осіння пісня» П. 
Чайковський, «Курка», «Годинник», 
«Зозуля» Ж. Рамо (клавесин), «Весна», із 
циклу «Пори року» А. Вівальді (оркестр), 
«Маленька нічна серенада» 1 ч., В. 
Моцарт (оркестр), «Жайворонок» М. 
Глінка (голос, фортепіано), «Колискова» 
Р. Паулс (голос, фортепіано), 
«Колискова» Й. Брамс (голос, 
фортепіано), «Ляльковий кек – уок» К. 
Дебюссі, «Не хотять купити ведмедика», 
«Купили ведмедика» В. Косенко, 
«Дощик» В. Косенко, «Труба і барабан» 
Д. Кабалевський, «Музична табакерка» 
А. Лядов, «Музична шкатулка» С. 
Майкапар, «Жаба» В. Ребіков, «Зайчик», 
«Сорока», «Півник» А. Лядов, «Совеня» 
Р. Шумана, «Котик захворів», «Котик 
видужав» О. Гречанінов, «Подоляночка», 
«Зайчику, мій братику» укр. нар. пісня в 
обр. Ю. Леонтовича. 
 
 
Співи 
В 4 роки діапазон голосу дитини ще не 
достатньо розвинений, але дозволяє вже 
вчити пісенні твори. Вимова стає більш 
чітка та чиста. Дітям стають вже більш 
зрозуміліші тексти пісень (діти знають 

В процесі музичного виховання дітей 
потрібно розвинути і виховати в 
них:емоційну, рухову, слухову 
чутливість, здатність дивуватися та 
захоплюватись красою музичних образів, 
настроїв та почуттів, проводячи паралелі 
з навколишнім світом, радіти слухаючи 
музику, отримувати задоволення від 
самовираження в музиці;формувати 
вміння знаходити спільні настрої, образи, 
стани в музиці, живопису, 
поезії;визначати темп твору, динаміку, 
засоби музичної виразності, жанр, знати 
назви творів які слухали;розвивати 
мовленнєву діяльність при 
характеристиці та описанні музичного 
образу твору, його розвитку.Вчити 
слухати вступ і починати співати після 
нього. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пісні повинні бути не тяжкими за 
мелодією, ритмічним малюнком, з 
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про що співають, розуміють зміст пісні). 
Музичний керівник вже може: 
залучати дітей до співу як народних 
пісень так і створених композитором. 
Співочий  репертуар: Співаночки: 
«Півню мій», «Вийди, вийди сонечко», 
«Равлик – Павлик», «Дрібушечки», 
«Кицю, кицю, няв», загадки на 
доспівування тоніки, доспівування 
закінчень фраз. 
Пісні:«Колискова» Р. Паулс, 
«Колискова» Й. Брамс, «Подоляночка» 
укр. нар. пісня в обр. Ю. Леонтовича, 
«Пісня Лисички» з дитячої опери «Коза – 
дереза» М. Лисенка, «Щедрівочка 
щедрувала» укр. нар. пісня, «Буде весело 
в садочку» муз. В. Івасів, сл. П. Головка, 
«Осінь», «Танець осінніх листочків» муз. 
А. Філіпенка, сл. Є. Макшанцевої,  
«Зимонько – снігуронько» муз. Я. 
Степового, сл.. Л. Глібова, «Ялинка» сл.. 
і муз. Н. Вересокіної, «Осінь – радісна 
пора» сл. Л. Компанієць, муз. І. Кишка, 
«Подарунок мамі» сл. Т. Волгіної, муз. А. 
Філіпенка, « Неслухняний дощик» муз. І 
сл.. Р. Неронова, «Любимо бабусю» муз. І 
сл.. І та Ю. Білоконь, «Прилетіла 
бджілка» муз. К. Мяскова, сл. Г. Бойка. 
 
 
Музично-ритмічні рухи 
Для 4 років в дітей вже достатньо 
розвинений руховий апарат. Вони більш 
пластичні, швидше реагують на зміни, 
краще можуть контролювати своє тіло. 
Діти починають рухатися більш 
емоційно, як того потребує характер 
музичного твору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

короткими фразами, різного характеру, в 
діапазоні ре – ля; 
починати формувати «культурний спів»: 
без напруги голосу, з інтонацією, з 
відтінками, брати дихання між короткими 
фразами; 
вчити прислухатися до голосу дорослого 
та інструменту, узгоджувати з ним свій 
спів; 
вчити слухати не тільки себе, а і своїх 
однолітків, вчити співати в колективі, не 
виділяючись голосом, без крику; 
вчити слухати вступ і починати співати 
після нього, закінчувати музичний твір 
разом з усіма дітьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На цей час в дітях можна: 
продовжувати формувати музично – 
ритмічні навички марширування в ритмі 
твору (весело, бадьоро, чітко, легко, 
спокійно), підстрибування, ходіння по 
колу (взявшись за руки, міняючи 
напрямок, прискорюючи рух, збираючись 
до купи), вільно рухаючись у різних 
напрямках; 
заохочувати до цілісного сприймання 
твору, через рухову діяльність розвивати 
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Танці 
Танцювальний репертуар: Музично – 
ритмічні рухи: «Танцювальний крок» 
муз. Г. Свиридова, «Побігли» муз. Л. 
Бетховена, «Вертівки» укр. нар. мел., в 
обр Я. Степового, «Танцювальна вправа з 
брязкальцями» угор. нар. мел., «Йдемо, 
кружляємо» муз. П. Козицького,  
«Скакалка» муз. А. Хачатуряна (стрибки 
під музику з рухами рук), «Верхи на 
конячці» муз. О. Гречанінова (галоп по 
колу, парами).  
Танці: «Подоляночка» укр. нар. пісня в 
обр. Ю. Леонтовича, «Ляльковий кек – 
уок» муз. К. Дебюссі (сучасні рухи з 
використанням оплесків, притопів на 
сильні долі), «Музична шкатулка» муз. С. 
Майкапара, «Гопачок» муз. Г. 
Петрицького, «Полька» муз. Б. Фільц 
(парний танок, крок польки), «Танок 
осіннього листочка» муз. А. Філіпенка (з 
листочками клена, парами та врозтіч), сл. 
Т. Волгіної, «Ми сніжиночки» муз. Т. 
Ломової, «Танець весняного струмочка» 
муз. Р. Шумана (зі стрічками, рухи в 
колоні), «Чунга – чанга» дитяча пісня, 
«Танок маленьких каченят» дитяча пісня, 
«Шарманка» муз. Д. Шостаковича (танок 
зірочок і місяця, з дзвіночками, 
тканиною). 
 
 
Гра на дитячих музичних інструментах 
Репертуар з гри  на дитячих музичних 
інструментах: «Трубач і ехо» Д. 
Кабалевський, «Волинка» А. Моцарт, 
«Баба Яга» П. Чайковський, «Німецький 
танок» Л. Бетховен, «Дід Мороз» Р. 
Шуман, «Дощик» Г. Свірідов, «Зозуля» 
Ж. Рамо (запис, клавесин), «Ляльковий 
кек – уок» К. Дебюссі, «Труба і барабан» 
Д. Кабалевський, «Дзвоники дзвонять» В. 
Моцарт, «Музичні молоточки» муз. О. 
Тилічеєвої, сл. Ю. Островського, 
«Трикутник і барабан» муз. А. Філіпенка, 
сл. В. Болдиревої, «Марш Чорномора» М. 
Глінки. 
 

вміння створювати виразний музично – 
ігровий образ; 
привертати увагу до зміни музичних 
частин твору через характер рухів, вчити 
відчувати  ритмічну пульсацію твору, 
сильні долі, зміни музичного ритму; 
виховувати пластичну виразність рухової 
сфери кожної дитини, культуру рухів 
 
 
 Вчитися розуміти логічний зв’язок між 
назвою танцю і його характером, 
настроєм, рухами, музичною формою та 
будовою танцю. Виховувати сприйняття 
танцю, як емоційне дійство, виховувати 
виконавські навички (виразні 
танцювальні рухи, міміка);розширити 
обсяг естетичних емоцій (ласкаво, м’яко, 
лірично, світло, святково, легко, 
блискуче, мужньо, лукаво, сердито, 
суворо); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малята вже мають досвід гри на музичних 
інструментах. Вони із задоволенням 
будуть продовжувати вчитися грати і 
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Ритміка 
Для занять ритмікою вже 
можна:пояснити сильну та слабку долі, 
рахувати до двох, трьох; 
вчитися промовляти ритмослоги (та – 
довга (жовта картка), ті – коротка (зелена 
картка), та – а – дуже довга (червона 
картка));поступово вводити різного виду 
ритмічні ансамблі (дуети, тріо, квартети 
тощо). 
 
Мовленнєві ігри. 
«Груша» М. Біндас, «Гаряче сонце» В. 
Бондаренко, «Зозульчин дім» Л. Дяченко, 
«Веселі тваринки» К. Міщук. 
 
Пальчикові ігри 
«Долонька» В. Бондаренко, «В ліс 
метелики летіли» О. Мамчич, «Мурця» Т. 
Полубко, «Сів на гілку снігурець», 
«Баранчики – круторіженьки», «Дві 

одночасно знайомитися з новими 
музичними творами. Деякі знання діти 
вже мають: як правильно грати на 
інструменті, як слухати твір, як передати 
характер музики, як відтворити деякі 
звуки природи, тварин і т. інш. На даному 
етапі треба продовжувати:знайомити з 
іншими музичними інструментами 
(барабани, свищики, бубен), принципами 
гри на них;продовжувати разом з дітьми 
створювати та  використовувати підручні 
засоби як музичний інструментарій 
(маракаси з фісташок, скляний посуд, 
ключи);продовжувати навчати дітей 
опановувати засоби музичної виразності 
(темп, ритм, регістр, артикуляція, 
динаміка),визначати характер твору; 
викликати інтерес до слухання музики, 
музикальних інструментів, які 
використовуються під час занять 
(дзвіночки, маракаси, бубен, дудки, 
фортепіано);дати можливість зрозуміти, 
що звук не просто звучить, а передає 
певний настрій, вчити думати про якість 
звуку, який треба грати;розширити обсяг 
естетичних емоцій (ласкаво, м’яко, 
лірично, світло, святково, легко, 
блискуче, мужньо, лукаво, сердито, 
суворо); 
вільно розрізняти на слух музичні 
інструменти (фортепіано, дзвіночки, 
барабан);стимулювати до створювання 
ритмічних імпровізацій на різних 
інструментах;вчити працювати в 
колективі, прислухатися до інших дітей, 
їх виконання (при грі на інструментах). 
 
 
 
Діти вже можуть опанувати деякі 
ритмічні рухи, можуть більш – менш 
контролювати своє тіло, але їм ще тяжко 
одночасно здійснювати рухи, наприклад і 
руками і ногами. Тому різні вправи легше 
буде виконувати якщо дітей розбити на 
групи: одна частина плескає руками, інша 
тупає ногами і т. інше.  
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струнки сосни», «Кіт на пічку пішов» І. 
Ликова. 
Рухливі та музичні ігри 
«Хто скоріше займе стільчик», «Веселі 
музики» муз. А. Філіпенка, «Гра з 
брязкальцями» муз. Ю.Щуровського, «На 
машині» муз О. Вєтлугіної, «В лісі тиша» 
(оркестр) О. Мамчич, «Злива» О. 
Полянська (оркестр, шумові звуки), «Ечі, 
ечі, ечі» Д. Чередниченко (рухи тіла), 
«Баба Яга» П. Чайковський (рухи тіла, 
«долоньковий» оркестр), «Дід Мороз» Р. 
Шумана ( рухи тіла, оплески, тупання), 
«Трубач і ехо» Д. Кабалевський 
(«долоньковий» оркестр), «Не хотять 
купити ведмедика», «Купили ведмедика» 
В. Косенко, «Гра з водою» нар. фр. Пісня 
( різні види шелестіння паперу, рухливі 
дії), « Труби, грицю» муз. В. Верховинця, 
сл. народні, «Горобчик» укр. нар. пісня, 
«Ковалі» муз. В. Верховинця, сл. народні. 
 

 
Життєві компетенції: 

Дитина середнього віку набуває нові навички  ходить на носках, роблячи 
приставні кроки вперед, у сторонни, бігає на носочках, по прямій і звивистій доріжці, 
тікає від того, хто ловить, наздоганяє того, хто тікає, стрибає на одній нозі, стрибає в 
глибину з лави, куба (висота 15—20 см), прокочує кульки, м'ячі між предметами у 
ворота, кидає м'яч вихователеві обома руками знизу та від грудей, ловить кинутий 
вихователем м'яч (відстань 1,5м), проповзає між розставленими предметами (кульки, 
кеглі) навколо та по прямій на відстань до 5 м, ходить по покладеному прямо й по колу 
мотузку (10 м), приставляючи п'ятку однієї ноги до носка іншої, тримає пензлик. 
діти знають, що тварини і рослини – це жива природа, а вода, ґрунт, каміння – нежива;  

Вихованці мають уявлення про основні явища природи, можуть назвати 
особливості зовнішньої будови тіла тварин найближчого оточення,  мають уявлення про 
необхідність дбайливого ставлення до живих істот, мають уявлення про будову та 
доступні, для безпосереднього сприймання, функції органів свого тіла, правила безпечної 
поведінки. 

В результаті навчально-виховної роботи з математики діти вирізняють один 
предмет із сукупності, називають словом «один», складають групу з окремих предметів, 
позначають її словом «багато», мають уявлення про способи порівняння предметів: 
накладання і прикладання, - порівнюють дві групи предметів, називають словом «багато», 
«мало»,  розрізняють і порівнюють предмети за величиною і формою,  розуміють слова і 
вислови, що означають орієнтування в просторі (попереду-позаду, вгорі-внизу) і в часі 
(ранок, день, вечір, ніч), виконують дії з іграшками і геометричними фігурами. 

В процесі освітньої роботи над розвитком мови та мовлення дитини, вихованці  
оволодівають словником за темами «Дитячий садок», «Сім’я», «Ігри та  іграшки», 
«Побутові предмети», «Меблі», «Одяг та взуття». «Тварини», «Пори року», 
«Транспорт», «Свята», «Овочі», «Фрукти», «Посуд»; володіють реченнями із 3-4 слів, у 
яких вживають дієслова у теперішньому, минулому часах, прикметниками конкретного 



 
 

329 

значення, прийменниками і кількома прислівниками; володіють простими формами 
вітання, прощання, вертання; вільно вступають у контакт з вихователем та дітьми;  
вміють уважно, зосереджено слухати казку, оповідання із уст вихователя. Кількома 
короткими фразами відтворюють зміст прослуханого. Коротко відповідають на прості 
запитання; знають імена своїх батьків, дідусів, бабусь, їхні професії;  намагаються 
розрізняти правильність вимови звуків у себе та у дітей;  заучують тексти коротких 
віршів, пісеньок;  володіють назвами основних кольорів;  з допомогою вихователя 
вживають у власному мовленні нові слова; 
- уміють орієнтуватися у змісті сюжетного малюнка та серії малюнків. Коротко 
передають їхній зміст;  називають предмети, що знаходяться у  їхньому оточенні, 
розповідають, для чого вони потрібні, що з ними можна робити і чого робити не слід; 
дають найпростіші пояснення про схожість і відмінність між предметами. 

Крім того, діти знають своє ім’я, прізвище, вік, стать; ім’я, прізвище своїх батьків і 
близьких родичів; розуміють значення родинних стосунків; виявляють інтерес до 
підтримання порядку; уміють ввічливо спілкуватися з рідними та іншими дорослими; 
знають прості правила поведінки на вулиці, в громадських місцях; виявляють цікавість 
до трудової діяльності дорослих, відтворюють її у своїй діяльності. 

В ігровій діяльності діти орієнтуються в оточуючих предметах та іграшках, знають 
їх призначення, назву, використовують у грі; відтворюють знайомі ігрові дії, 
супроводжують їх мовленням; добирають за допомогою дорослого іграшки для 
здійснення знайомих ігрових дій побутового характеру; збирають пірамідку у 
послідовному збільшенні та зменшенні кілець, можуть зібрати іграшку, що складається 
з 2-ох – 3-ох частин за зразком; будують невеличкі споруди із природного матеріалу; 
після закінчення гри прибирають іграшки на свої місця. 

Вихованці виявляють інтерес до конструювання, правильно користуються 
будівельним матеріалом, враховують колір, величину, форму, просторове розміщення; 
розуміють і правильно вживають такі слова, як великий – маленький, довгий – короткий, 
високий – низький, широкий – вузький; за зразком створюють з будівельного матеріалу 
знайомі споруди; використовують свої споруди у сюжетно-відображувальних іграх. 

В результаті навчально-виховної роботи з образотворчою діяльністю діти 
зображують прості за будовою та формою знайомі предмети, використовуючи колір, 
лінію, пляму за зразком;  малюють елементи українського візерунку на вирізаних з 
паперу геометричних формах та предметах побуту за зразком; орієнтуються на аркуші; 
розривають шматочки солоного тіста (глини), обробляють їх долонями, надають 
циліндричної, круглої, овальної форми за зразком; ліплять предмети, які складаються з 
2 – 3 частин, з’єднують частини у ціле за зразком; викладають та наклеюють зображення 
предметів з 2 – 3 готових частин за зразком; викладають та наклеюють геометричні та 
рослинні елементи на смужці, квадраті, крузі за зразком. 

Дитина виявляє інтерес та позитивне ставлення до праці; намагається (під контролем 
дорослого) у певній послідовності одягатися, роздягатися і складати свої речі на місця; 
виконує прості доручення з господарсько-побутової праці, за нагадуванням дорослого 
допомагає своїм одноліткам. 

В музичній діяльності та ритміці в дітей вже більш розвинена емоційна, рухова, 
слухова чутливість; вони можуть визначати темп, динаміку твору, початок та кінець, 
впізнають вже знайомий твір; діти починають відчувати ритмічну пульсацію твору, 
сильні долі;  можуть співати разом з дорослим та самостійно невеличкі пісні; діти вже 
здатні поєднати зміни музичних настроїв твору з характером рухів; формується інтерес 
до музичних інструментів, які використовуються під час занять, та елементарні навички 
гри на дитячих музичних інструментах; діти можуть розрізняти звучання інструментів 
за тембром (тих, на яких грали); починають прислухатися до інших дітей, їх виконання 
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(при грі на інструментах, виконанні пісні), радіти особистій та колективній музичній 
діяльності. 

 
ІІІ РІК НАВЧАННЯ 

 
Зміст навчання та виховання Орієнтивні показники розвитку 

Виховуємо здорову дитину 
Зміцнювати здоров'я дітей; 
Створювати умови в групі для ефективної 
профілактики простудних і інфекційних 
захворювань;  становлення та розвиток 
довільних рухових і статичних функцій; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загартовування. У групових 
приміщеннях систематичним 
провітрюванням підтримувати 
температуру повітря в межах +20, +19°С. 
Денний сон організовувати при доступі 
свіжого повітря. 
 
 
 
 
 
 
Вправи з ходьби. Ходити, високо 
піднімаючи коліна, на носках, п'ятках, 
зовнішній та внутрішній сторонах стоп, 
малими та широкими кроками, «змійкою» 
між розставленими на підлозі предметами 
(кубики, кеглі, м'ячі), з різними 
положеннями рук; на поясі, в сторони, за 
спиною; ходити приставним кроком 
лівим і правим боками з рухами рук 
(оплеск над головою, перед грудьми, за 
спиною); чергувати ходьбу з бігом, 
стрибками та іншими рухами. Ходити в 

Розвивати координацію, рівновагу; 
Формувати правильну поставу та 
розвиток стопи у кожної дитини; 
Формувати вміння виконувати рухи 
ведучої руки з великою амплітудою та 
рухи кисті й пальців рук при зоровому 
контролі; 
Розвивати маніпулятивну діяльність кисті 
рук і розвиток кінестетичних відчуттів 
розвивати  в пальцях рук; 
Здійснювати систему корекційно-
відновлювальних заходів, спрямованих 
на розвиток психічних процесів і 
особистісних якостей вихованців, 
попереджати виникнення вторинних 
відхилень у психофізичному розвитку 
дитини; 
 
 
Щоденне перебування дітей на свіжому 
повітрі. Прогулянку в зимовий період 
проводити при температурі до —18, —
22°С, тепло вдягаючи дітей. При нижчих 
температурах тривалість прогулянки 
скорочувати. 
Загартовувати дітей сонячним промінням 
під час ранкової прогулянки, 
додержуючись обов'язкових вимог. 
 
Розвивати вміння ходити різними 
способами 
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колоні, змінюючи темп та напрям рухів зі 
зміною їх ведучим. 
 
Вправи з бігу. Бігати на носках, високо 
піднімаючи коліна, широким кроком, у 
колоні і парами, у різних напрямах, по 
колу, парами, тримаючись за руки, 
«змійкою», оббігаючи розставлені на 
одній лінії предмети, змінюючи напрям, 
темп; за сигналом знаходити своє місце в 
колоні й зупинятись під час бігу; бігати 
врозтіч з ловінням і вивертанням. Бігати 
50—60 м із середньою швидкістю в 
чергуванні (три-чотири рази) з ходьбою 
(півдистанції — ходьба), те ж на 100—120 
м: бігати 10 м з максимальною швидкістю 
за 4,3 с; 20 м — за 6,2 с (наприкінці 
навчального року). Човниковий біг три 
рази по 5—8 м. Пробігати швидко 10 м з 
перервами (два-три рази), пробігати 
повільно до 300 м по пересіченій 
місцевості. 
Для деяких дітей із ЗПР складним для 
виконання є біг врозтіч; через швидку 
втомлюваність біг 50-60 м із середньою 
швидкістю в чергуванні з ходьбою краще 
робити 1-2 рази,; човниковий біг краще 
виконувати один раз та пробігати 
повільно по пересічній місцевості до 
100м.   
 
Вправи із стрибків. Стрибати на місці, 
енергійно відштовхуючись обома ногами 
та просуваючись уперед (відстань 3—4 
м), стрибати на місці то на правій, то на 
лівій нозі, стрибати з ноги на ногу; 
перестрибувати предмети, підстрибувати 
на місці, ноги разом та нарізно, з 
поворотом навколо себе вліво і вправо на 
90° за один стрибок. Стрибати вгору, 
намагаючись торкнутись обома руками 
предмета, підвішеного на відстані 10—12 
см вище від піднятих угору рук, з 
діставанням гілок кущів або дерев; 
стрибати через чотири-шість мотузків 
(відстань між ними до 50 см), з обруча в 
обруч з плоским ободом (чотири-п'ять 
обручів). Стрибати в довжину з місця 
(відстань 50—60 см) з приземленням на 
м'який ґрунт; стрибати через канавку, ка-

 
 
 
Розвивати вміння бігати на носках, 
високо піднімаючи коліна, широким 
кроком, у колоні і парами, у різних 
напрямах, по колу, парами, тримаючись 
за руки, «змійкою», оббігаючи 
розставлені на одній лінії предмети, 
змінюючи напрям, темп; за сигналом 
знаходити своє місце в колоні й 
зупинятись під час бігу; бігати врозтіч з 
ловінням і вивертанням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння стрибати на місці 
стрибати на місці то на правій, то на лівій 
нозі, перестрибувати предмети, 
підстрибувати на місці,стрибати вгору, 
стрибати через чотири-шість мотузків, 
стрибати в довжину з місця  
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мінці, шишки та інші предмети (10—12 
см). Зістрибувати з висоти 20—30 см 
(лава, куб, колода, пеньок). Виконувати 
по 16—20 стрибків на місці (двічі-тричі з 
невеликими перервами), намагаючись 
стрибати з короткою скакалкою. 
В більшості діти із ЗПР стрибки з 
поворотом навколо себе вліво і вправо 
виконують на 50° за один стрибок; дітям 
складно виконувати одночасно два рухи, 
тому стрибки з короткою скакалкою 
виконуються недосконало. 
 
Вправи на кочення, кидання, ловіння. 
Прокочувати м'ячі, кульки, обручі між 
предметами, у «ворітця» (ширина 50-40 
см) з відстані 2—2,5 м. Підкидати м'яч 
угору і ловити його (чотири-п'ять разів 
підряд), ударяти м'ячем об землю 
(підлогу) і ловити його. Кидати м'яч одне 
одному обома руками знизу, від грудей та 
з-за голови і ловити його (відстань 1,5—2 
м). Перекидати маленькі м'ячі правою та 
лівою рукою через мотузок (з відстані 2—
2,5 м), підвішений на рівні голови дітей. 
Кидати м'яч, торбинку з піском масою 100 
г, шишки правою та лівою рукою на 
дальність (наприкінці року відстань не 
менш як 3,5—6,5 м). Кидати торбинки з 
піском, м'ячі в горизонтальну ціль (ящик, 
кошик), у вертикальну ціль (щит, дерево) 
з відстані 2,5—3 м. 
 
Вправи на повзання та лазіння 
Підлізати під підняті над землею на 50—
40 см палицю, мотузок, дугу правим, 
лівим боком і прямо. Повзати по дошці, 
гімнастичній лаві в упорі стоячи на 
колінах, спираючись кистями рук, по 
гімнастичній лаві, лежачи на животі та 
підтягуючись руками, по похилій дошці 
вгору і вниз, «змійкою» по підлозі, між 
предметами, шаблями драбинки, 
поставленої боком на підлозі. Пролізати в 
обруч діаметром 60—50 см правим, лівим 
боком та прямо. Перелізати через колоду 
(лаву). Підлізати під нижню рейку 
гімнастичної лави, проповзати по підлозі 
в упорі стоячи на колінах та ступнях ніг 
(як «ведмедик») до 8—10 м. Підлізати під 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння прокочувати м'ячі, 
кульки, обручі; підкидати м'яч угору і 
ловити його, ударяти м'ячем об землю  і 
ловити його.  
Перекидати маленькі м'ячі правою та 
лівою рукою через мотузок; 
Кидати торбинки з піском, м'ячі в 
горизонтальну ціль, у вертикальну ціль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння підлізати, повзати, 
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низькі гілки. Лазити по гімнастичній 
стінці довільним способом. 
Розвивати вміння ходити по доріжці, 
гімнастичній лаві (завширшки 20—15 см, 
заввишки 25—30 см), по мотузку, 
покладеному  на підлогу прямо, по колу 
та зигзагоподібне (завдовжки 10 м), 
обхоплюючи його стопою. Ходити з 
торбинкою з піском масою 300 г на 
голові, руки в сторони, на поясі. Ходити і 
бігати по прямій та звивистій доріжках, 
обминаючи дерева, кущі та ін. 
Переступати через палицю або мотузок, 
підняті на висоту 20—25 см. Ходити по 
ребристій дошці, обмеженій 
горизонтальній і похилій площині 
(колода,  дошка, земляний вал). 
Підніматись на гірку, сходити чи збігати з 
неї. Ходити і бігати по покладеній похило 
(завширшки 20—15 см) дошці, один 
кінець якої піднято на висоту 30—35 см. 
Ходити по колоді прямо, боком, 
приставним кроком. Ходити по 
гімнастичній лаві (колоді) з рухами рук 
(уперед, у сторони) та переступати через 
предмети (кубики, м'ячі). Утримувати 
рівновагу, стоячи на носках, руки вгору; 
утримувати рівновагу на одній нозі, 
піднявши другу вперед або в сторону, 
руки на поясі. Крутитися в обидва боки, 
руки на поясі, у сторони. Робити перекати 
з п'яток на носки і навпаки, стоячи 
серединою ступні на гімнастичній палиці. 
 
Вправи для рук та плечового поясу. 
Піднімати руки вперед, у сторони, вгору й 
опускати по черзі. Піднімати 
навперемінно руки вперед — угору, 
опускати, відводити назад (ривком). У 
положеннях руки в сторони, вперед 
стискувати і розтискувати кисті, обертати 
їх, зводити і розводити пальці, витягати 
їх. Ставити руки перед грудьми, 
закладати кисті за голову і розводити 
лікті. Робити колові рухи зігнутими в 
ліктях руками. Піднімати руки через 
сторони вгору, міцно притискуючись 
спиною до стіни. Піднімати палицю, 
обруч угору, опускати їх за плечі. 

перелізати через колоду (лаву). Підлізати 
під низькі гілки. Лазити по гімнастичній 
стінці довільним способом.  Пролізати в 
обруч. 
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 Вправи для ніг та на коригування 
плоскостопості. підніматися на носки і 
стояти. Виставляти по черзі ноги вперед 
на п'ятку, потім — на носок, притупувати. 
Виконувати підряд чотири—п'ять 
напівприсідань. Присідати, тримаючи 
руки на поясі, відводячи їх у сторони. 
Згинати ногу в коліні, розгинати, знову 
згинати і розгинати. Відтягувати носки, 
згинати ступню. Піднімати пальцями ніг 
мотузок; захоплювати ступнями ніг і 
перекладати з місця на місце предмети. 
Переступати приставним кроком убік, 
спираючись п'ятками на палицю, канат, 
носками — на підлогу. 
В.п. – сидячи на стільці (лаві), ноги на 
ширині стопи, руки на поясі. Підіймати з 
підлоги по черзі носки та п’яти. В.п. – таке 
саме. Колові рухи ступнями ніг 
всередину. Повторити 20-30 разів, після 
паузи 10-15 с повторити ще раз. В.п. – 
таке саме. Підняти п’ятки (великими 
пальцями доторкнутися до підлоги), 
розвести їх у боки до прямого кута, 
повернутись у в.п. повторити 20-28 разів. 
 Вправи для тулуба та на коригування 
постави. 
Повертатися в сторони, тримаючи руки на 
поясі, розводячи їх у сторони (плавно і 
ривком). Стійка — ноги разом (нарізно), 
нахилятися  уперед,  доставати пальцями 
носки ніг, класти і піднімати з підлоги  
предмети. Нахилятися вправо і вліво, 
тримаючи руки на поясі  (за головою, 
спиною).  Прокочувати  навколо  себе  
м'яч, сидячи на підлозі і стоячи на 
колінах. Піднімаючи по черзі ноги, 
перекладати під ногою предмет з однієї 
руки в іншу. Трохи піднімати обидві ноги 
над підлогою в упорі сидячи позаду, 
згинати і випрямляти їх, опускати на 
підлогу. Сідати і вставати з положення 
ноги калачиком. В упорі стоячи на 
колінах прогинати і вигинати спину, по 
черзі піднімати руки. З положення сидячи 
лягти на спину з підтримкою, знову сісти. 
Лежачи на спині, виконувати різноманітні 
рухи рук; по черзі піднімати й опускати 
прямі ноги; одночасно згинати і 
розгинати їх. Повертатися зі спини на 

 
 
 
 
 
Розвивати вміння піднімати руки вперед, 
у сторони, вгору й опускати по черзі. 
Піднімати руки через сторони вгору; 
Піднімати палицю, обруч угору, 
опускати їх за плечі, тощо. 
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живіт, тримаючи у витягнутих угору 
руках предмет. Трохи піднімати витягнуті 
вперед руки, плечі і голову, лежачи на 
животі. 
 
Дихальні вправи. 
1. Погодження дихання з різними рухами 
рук: вдих – під час підняття рук вгору, 
відведення рук у сторони; видих – під час 
опускання рук. 2. «Чий пароплав більше 
гуде?». Виконуючи видих – вимовляти: 
«У-у-у-у!» 3. «Косар». В.п.: Стоячи 
прямо, ноги нарізно, руки вперед – униз, 
пальці зімкнені в кулаки. Наслідуючи 
рухи косаря, повертаючи тулуб вправо та 
вліво, виконуючи широкі рухи руками та 
вимовляючи: «Ж-у-х!» 4. «Піймати 
комара». В.п.: Стоячи, ноги нарізно, руки 
вниз. Виконуючи оплески в долоні перед 
собою, на рівні грудей, лиця, над головою 
та вимовляючи «З-з-з-з!» 5. 
«Заблудилася». В.п.: Стоячи, руки 
складені рупором. Виконати вдих, потім 
під час видиху гучно вимовити: «А-у-у-
у!». 
Вправи на розслаблення.  
Релаксація рук. Ліву руку підняти 
невисоко від підлоги, тримати 10-15 сек., 
згодом розслабити. Те ж повторити з 
другою рукою. Напружити обидві руки, 
лежачи на підлозі, на 5-10 сек., згодом 
розслабити їх. Повторити 2-3 рази. 
Релаксація ніг. Підняти пряму ногу 
невисоко від підлоги на 5-10 сек., згодом 
опустити, розслабити м’язи. Напружити 
сідничні м’язи на 5-10 сек., згодом 
розслабити їх. 
Релаксація м’язів тулуба. Втягнути живіт 
у себе, напружити м’язи преса, утримати 
це положення протягом 5-10 сек., згодом 
розслабитись. Вигнутися в попереку із 
положення лежачи на спині, утримати 
положення протягом 5-10 сек., згодом 
повернутися в початкове положення і 
розслабитись. 
Релаксація м’язів шиї. Нахилити голову 
вправо – зафіксувати напруження 
лівосторонніх м’язів шиї, повернутися в 
поч. пол. Нахилити голову вперед – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння виконувати дихальні 
вправи.     
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зафіксувати напруження м’язів задньої 
частини шиї, повернутися в поч. пол. 
Релаксація лицьових м’язів. Округлити 
рот, ніби кажучи «ох!», відчути 
напруження, згодом розслабити губи, 
повторити 2-3 рази. Якомога ширше 
посміхнутись, слідкувати за напруженням 
в щоках, розслабитись. Повторити 2-3 
рази. 
 
Хвилинки-здоровинки. Сидячи, ноги 
разом. 1-2 – піднімаючи руки вперед-
вгору, опустити їх на лопатки; 3-4- 
повернути в поч. пол. Повторити 4-5 
разів. 
Те саме. 1-2 – злегка повернувшись 
вправо, торкнутися правим ліктем спинки 
стільця; 3-4 – вих. пол. 5-8 – те саме в іншу 
сторону. Ноги з місця не зрушувати, 
голову повертати у бік повороту. 
Повторити 3-4 рази. 
Те саме. 1- поставити ноги на носки; 2 – 
в.п.; 3-4 – на п’яти й носки. Повторити 5-
6 разів у різному темпі. 
Подихати носом як маленька сіра мишка 
(поверхневе дихання). 
Пофиркати як їжачок. 
Заплющивши очі, вказівним пальцем 
торкнутися носа. 
Пощипати ніс. 
Міцно заплющити очі та розплющити їх. 
Потягнути двома пальцями за мочки вух 
(5-6 разів). 
Вставити мізинець у вухо і вібрувати ним 
(10-20 с у кожному вусі). 
 
Вправи на розвиток дрібної моторики. 
1. Без напруги згинати та розгинати 
пальці рук. 2. Почергово з’єднувати 
великий палець з іншими. 3. Перекладати 
м’ячі, конуси та інші предмети з одного 
місця на інше. 4. Плескати в долоні, 
змінюючи їх положення (знизу то одна, то 
друга). На цьому етапі розвитку рухи 
пальців рук вже більш швидкі, сміливі, 
але неточні; при розфарбовуванні 
розмальовки чи готових «заготовок» 
дитина перетинає лінію, залишає багато 
великих пробілів; спостерігається мала 
сила нажиму на олівець.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння розслаблятися. 
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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 в просторі: «Знайди, 
де заховано»; «Знайди і промовчи»; «Хто 
вийшов?»; «Відгадай по голосу»; «У 
лісочку на горбочку». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння виконувати «хвилинки-
здоровинки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати дрібну моторику. 

«РІДНА ПРИРОДА» 
Нежива природа:  
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Пори року : Сонце (стан сонця 
низько - світла й тепла менше, стан 
сонця високо - світла й тепла більше), 
кількість тепла (холодно, прохолодно, 
тепло, жарко), рослини (цвітуть, 
ростуть, опадає листя чи без листя), 
поведінка тварин (з’являються малята, 
сховалися чи відлетіли на зиму тощо) 
та люди (тепло вдягаються, обігрівають 
житло, купаються в річці тощо). 
Небо(темне-світле), місяць, зорі (день 
і ніч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вода (в річках, водоймах, 

морях, колодязях). Якості: чиста 
(прозора), питна вода, забруднена, 
тепла, холодна, гаряча, кипить.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стани води (Дощ і сніг). 

Заохочувати дітей визначати і 
називати такі явища неживої природи: 
хмара (біла – це маленькі крапельки 
води). Лід -твердий, прозорий, 
крихкий. Сніг–білий, мокрий, липкий. 

Земля (пухка, розсипчаста, 
холодна, тепла, м’яка і тверда). Пісок 
( жовтий, білий, сипучий); Глина 
( біла, сіра, жовта)  

Узагальнювати 
уявлення дітей про 
найхарактерніші ознаки пір 
року, називаючи їх; Знати 
послідовність пір року, 
характерні прикмети кожного 
сезону. 

Продовжити формувати 
навички спостереження: називати 
місце  розташування сонця; 
Розширювати уявлення що Сонце 
світить і гріє, що кількість 
сонячного тепла і світла 
неоднакова в різні пори року. 
Розширювати уявлення про день і 
ніч, що на темному небосхилі 
видно зорі і Місяць, а на світлому 
– Сонце, що хмари іноді 
закривають зорі і Місяць.  

 
 
Розширювати уявлення 

про воду: вода є в річках, 
водоймах, морях, колодязях. 
Учити розрізняти якості води, а 
також що від нагрівання вона 
стає гарячою, кипить. Учити 
користуватися питною водою: 
не забруднювати, не розливати, 
закривати кран. Формувати 
бережливе ставлення до води.  

 
 
Дощ і сніг – це вода. Вони 

падають з хмар. Визначати їх 
головні властивості. Сніг і лід 
від тепла перетворюються у 
воду. 

 
Продовжувати 

ознайомлювати дітей з 
ознаками і властивостями 
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Тверді тіла (каміння – тверде, 
не розсипається).  

 
 
 
 
Повітря (прозоре, легке, може 

мати приємний і неприємний запах).  
 
 
 
Природні явища (хмарно, 

сонячно, іде дощ, сніг, дме вітер, 
туман, гроза).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рослини: Дерева (стовбур, 

гілки, листя), кущі, трав’янисті 
рослини (стебло, листки, квітки), 
лісові ягоди. Овочі та фрукти 
поняття слів: рослини живі. 
Вирощувати, збирати-восени та 
розрізняти за зовнішнім виглядом 
зрілість. Насіння (підготовка ґрунту та 
насіння, догляд за сходами, цвітіння, 
плодоносіння, збирання урожаю). 

 
 
 
 
 
 
 

об’єктів неживої природи; 
Вчити розрізняти м’яку і тверду 
землю; Розрізняти пісок, 
каміння, ґрунт. Формувати 
поняття, що рослинам для росту 
потрібен ґрунт, який має 
поживні речовини, вологу, а не 
тверде тіло (каміння, глина). 

 
Вчити, що навколо нас є 

повітря. Повітря необхідне 
людям, тваринам і рослинам для 
дихання.   

 
 
Вчити спостерігати явища 

природи і встановлювати між 
ними найпростіші 
взаємозв’язки. Орієнтуватися у 
визначенні стану погоди. 
Поглиблювати знання дітей про 
явища природи (туман, вітер, 
гроза тощо). 

Формувати уявлення, що 
повітря, вода, ґрунт, пісок, 
каміння – все неживе тому, що 
не росте, не живиться. Вони 
потрібні для життя живих істот. 

 
 
Розрізняти й називати два-

три види дерев, квітучих 
культурних і дикорослих 
трав’янистих рослин, чотири-
п’ять видів овочів та фруктів, 
виділяти їх характерні ознаки, 
розрізняти їх за смаком. 
Формувати уявлення про будову 
наземної частини трав’янистих 
рослин; дерев (стовбур, гілки, 
листя).  
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Тварини: свійські і дикі 

тварини (свиня, корова, кішка, собака, 
їжак, білка, заєць, вовк).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Птахи зимуючі (синиці, ворони, 

горобці). Комахи. Риби (ознаки, будови 
тіла). Вчити правильно називати 
основні частини тіла. Знати деякі 
зовнішні ознаки будови тіла: у дятла 
довгий дзьоб, у коника – довгі вуса, у 
ластівки – довгі, гострі крила, у 
дощового черв’яка немає ніг, він 
пересувається за допомогою тіла Учити 
розпізнавати птахів, жуків, метеликів, 
рибу, спостерігати за їхньою 
поведінкою Розпізнавати відмінності 
між рибами, птахами, комахами. 

 

Формувати вміння 
розпізнавати: дерева, кущі, 
трав’янисті рослини, лісові 
ягоди, гриби; знати місця, де 
вони ростуть, їх будову. 

Формувати уявлення про 
особливості вирощування 
овочів і фруктів, що збирають 
овочі восени, способи вживання 
їх у їжу. Надавати уявлень про 
те, що рослини живі і для росту 
їм потрібні вода, земля, світло, 
тепло. Знайомити із значенням 
рослин для поліпшення якості 
повітря. 

Залучати до виконання 
доручень по догляду за 
рослинами, висівання насіння. 
Показувати на конкретних 
прикладах різну потребу рослин 
у волозі. 

 
 
 
Розширювати знання про 

свійських і диких тварин: 
особливості зовнішнього 
вигляду, де живуть, чим 
живляться, як пересуваються, 
турботу про них людей. 

Розрізняти тварин за 
зовнішнім виглядом, називати їх. 
Знайомити з життям диких 
тварин у різні пори року.  

 
Формувати елементарні 

уявлення про їх характерні 
зовнішні ознаки, рухи, 
поведінку в довкіллі, як 
пересуваються, живляться, 
захищаються від небезпеки, 
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Наше здоров’я і природа  
Особливості будови життєво 

важливих органів людини. (голова, 
тулуб, ноги, руки, у роті є язик, зуби, 
у вухах – отвір; ніс має дві ніздрі; очі 
прикривають вії, на шкірі є 
волоссячко). Називати ознаки 
здоров’я органів: колір, 
відсутність болю, ушкоджень.  

 
 
 

будують гнізда, укриття. 
Розширювати знання про їхнє 
середовище проживання. Знати, 
чому зимуючі птахи на зиму 
поселяються ближче до житла 
людини. Залучити дітей до 
підгодівлі зимуючих птахів. 
Продовжувати ознайомити дітей 
з основними частина та їх 
функціональне призначення.  

 
 
Продовжити формувати 

уявлення про особливість 
будови життєво важливих 
органів (функції, ознаки 
зовнішньої будови, правила 
дбайливогоставлення). 
Пояснювати правила безпечної 
поведінки в сонячну, вітряну, 
дощову погоду та збереження 
здоров’я. Викликати бажання 
спілкуватися з об’єктами 
природи, відчувати радість, 
спокій, пояснювати позитивний 
вплив природного оточення на 
здоров’я. 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ 
УЯВЛЕНЬ 

Кількість та лічба: 
Поняття: «однакові» – «різні», 

«багато-мало», «стільки ж», «більше», 
«менше».   

Методи прикладання, 
накладання. 

 
 
 
Поняття про число та цифру. 

Графічне зображення чисел (цифри 1-
5) 

 

Вчити, що предмети можна 
порівнювати за певною ознакою 
(на основі практичних вправ з 
предметами).  

Порівнювати групи 
предметів за кількістю та 
величиною.  

 
Вчити розрізняти графічне 

зображення чисел (цифри від 1 до 
5). 

Вчити збільшувати або 
зменшувати кількість предметів 
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Порядкова лічба 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лічити, користуючись 

правильними прийомами: називати 
числівник по порядку 

 
 
 
 
 
 
Просторові уявлення :  
вперед, назад, наліво, направо. 
 
далеко-близько, вгору-вниз, 

направо-наліво. 
 
 
 
 
 
Величина: 

на 1. Знайомити з прийомами 
поділу предметів на рівні 
частини. 

Порівнювати 1 і 2, 2 і 3 
предмета, зображення, звука 
тощо, встановлювати, яке число 
більше (менше).  

 
Вправляти у розумінні, що 

числа не залежать від величини 
предметів, їх розміщення й інших 
властивостей. 

 
Лічити в межах п’яти на 

предметах множини і їх 
зображеннях (однакових і різних 
за кольором, величиною, 
формою). 

Формувати вміння лічити 
предмети на дотик, лічити звуки 
на слух (із закритими очима).  

 
 
Вчити вказувати на 

предмети, які розміщені в ряд; 
відносити останній числівник до 
всієї групи (всього три 
морквини).  

 
 
 
 
 
Розрізняти просторові 

напрямки від себе; 
Визначати напрям від себе, 

розташовувати предмети у 
просторі.  

Формувати навички 
орієнтуватися у кімнаті, в 
приміщенні дитячого садка.  
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Поняття:  «великий-маленький», 
«високий-низький», «довгий-
короткий»  

 
Великий-меньший-найменший 

кубик; низька-висока-найвища лялька  
Ознайомити із однією із 

конкретних проявів величини 
предметів – довжиною (довший-
коротший, рівні за довжиною, 
найдовша-довша-коротша-
найкоротша стрічка). 

«Скільки коротких паличок 
вміститься на даній довгій паличці?», 
«Скільки формочок піску у цьому 
відерці?». 

 
 
 
 
Геометричні  уявлення 

(форма). 
Визначати геометричні фігури 

практично та називати їх: куля, куб, 
квадрат, коло, трикутник. 

Вчити розрізняти геометричні 
фігури за їхніми властивостями (куля, 
куб, квадрат, коло, трикутник, 
чотирикутник). 

Ознайомити з характерними 
властивостями трикутника (три кута, 
три сторони). 

 
 
 
 
 
 
Часові уявлення. 
Було, є, буде, зараз, пізніше, 

раніше. 
 
Ранок, день, вечір, ніч.  

Формувати уявлення дітей 
про поняття на основі порівняння 
двох предметів, які відрізняються 
одним параметром.  

 
Розташовувати предмети в 

порядку збільшення і 
зменшення). Порівнювати в 
процесі практичної діяльності 
рівні і нерівні предмети за 
довжиною.  

Вчити розташовувати 
предмети за висотою, довжиною. 

Ознайомити з умовними 
мірами для вимірюваннями 
висоти, довжини, ширини 
предметів, об’єму сипучих 
речовин або рідин 

 
 
Знаходити в оточуючих 

предметах схожість за формою з 
цими геометричними фігурами 
(килим – квадрат, м’яч – куля).  

 
 
Заохочувати показувати, 

обстежувати форму дотиково-
руховим і зоровим шляхами, 
порівнювати різні за величиною 
трикутники методом накладання. 
Навчати розрізняти і називати 
прямокутник, обстежувати його 
форму. Порівнювати 
прямокутники за величиною 
методом накладання, 
прикладання. 

 
Залучати до вживання 

терменів. 
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 Довго-недовго, скоро-нескоро, 

давно-недавно.  
Сьогодні, завтра, вчора.  
 
 
 
 

Продовжувати 
ознайомлювати дітей з 
частинами доби. 

Розуміти слова, якими 
визначається час. 

Формувати розуміння 
правильно використовувати 
слова. 

Вчити послідовно називати 
дні тижня, пори року.  

 
«РОЗВИВАЄМО МОВУ ТА МОВЛЕННЯ»  

Розвиток звукосприймання 
та звуковимови. 

Чітке сприймання та 
розрізнення на слух голосних, 
приголосних на матеріалі звуків, що 
правильно вимовляються: у, а, і, е, о, 
и, п, п’, м, м’, б, б’, н, н’, т, т’, д, д’, 
в, в’, ф, ф’, к, к’, х, х’, г, г’ (в 
залежності від індивідуального 
прояву дефекту). Формування 
правильної звуковимови звуків, які 
підлягають корекції: ґ, й, с, с’, з, з’, 
ц, ц’, дз, ш, ж, ч, дж, дж’, л, л’, р, р’ 
(у відповідності до індивідуального 
плану корекції). Засвоєння складних 
за структурою слів на матеріалі 
звуків, що правильно 
вимовляються. Розвиток 
інтонаційної виразності, сили 
голосу, дикції, відповідного темпу, 
висоти голосу, чіткості 
висловлювань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уточнення, закріплення 
правильної артикуляції звуків, 
існуючих у мовленні. Постановка 
та початкове закріплення відсутніх 
звуків. Корекція звуків, що 
спотворено вимовляються, їх 
автоматизація в різних позиціях.  
Диференціація та введення в 
самостійне мовлення поставлених 
звуків. Формування 
диференціальних рухових 
звукових образів і системи їх 
протиставлення за найбільш 
значущими (корисним) ознаками 
(місце, спосіб утворення тощо) 
Формування навички вимови 
складних слів, що складаються із 
звуків, що правильно 
вимовляються. Формування 
складової структури слова та 
засвоєння слів доступного звуко-
складового складу. Розвиток 
просодичної сторони мовлення. 
Навчання вільного користування 
набутими навичками у 
самостійному мовленні 

Формування спрямованості 
уваги дитини на звуковий та 
морфологічний склад слова.  
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Слухові процеси: 
Привертання уваги до звукового, 
складового звучання мовлення. 
Розвиток розуміння сприйнятого 
мовлення. Розрізнення звуків, які 
відрізняються артикуляційними 
укладами (п-д, с-ж). Диференціація 
звуків, близьких за акустико-
артикуляційними ознаками (п-б, с-з, 
с-ш і т.д.). Розрізнення звуків за 
дзвінкістюглухістю (т-д, г-х, к-ґ, с-з, 
ш-ж) твердістю-м’якістю (т-т’, д-д’, 
б-б’, п-п’, в-в’, к-к’, м-м’, н-н’, ц-ц’, 
с-с’, з-з’, л-л’-й, р-р’). Зіставлення за 
значенням слівпаронімів (слова, що 
містять звуки, не змішувані у вимові 
гора-нора, котикротик, слова, що 
містять корелюючі фонеми коса-
коза, мишка-миска, лак-рак). 
Зіставлення за значенням 
слівомонімів у реченнях або 
зв’язних текстах (лисички, коса, 
ключ). Зіставлення нульової і 
непрямої форми слова (іменників) і 
виділення загального звучання 
(закінчення) у словах у 
відповідності до його буквеного 
позначення. Порівняння та контроль 
за правильністю мовлення. 

 
 
Збагачення словникового 

запасу.  
За темами :«Дитячий садок»,  

«Сім’я», «Родинні стосунки» 
(братик, сестричка, дідусь – тато 
татка, бабуся – мама мами, онук 
внучка, їхніми пестливими 
формами; формами звертання до 
людей: татусеньку, дідусю, 
бабусю); «Взаємостосунки дітей», 
«Навколо рідної природи», «Праця 
дорослих», «Дитина між людей», 

Формування слухового, 
сприймання, слухової уваги, 
пам’яті, слухового контролю за 
правильністю власних та інших 
висловлювань. Порівняння 
звукового образу слова, 
вимовлюваного дорослим та самою 
дитиною. Визначення у слові 
наявності заданого звука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продовжувати  накопичення 

слів, що означають назви дій, 
якостей, властивостей, предметів, 
речей, явищ. 

Формувати вміння 
використовувати у мовленні 
узагальнюючих понять; 

Формувати навички 
вживання епітетів, порівнянь, 
синонімів та антонімів; 
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«Наші найменші друзі», «Наша 
Україна», «Ігри та іграшки», 
«Професії», «Побутові предмети», 
«Меблі», «Одяг. Взуття», 
«Тварини», «Пори року», «Свята» 

Вживати слова – позначення 
рис характеру, поведінки: ласкавий, 
добрий, чемний, нечемний, 
вередливий, охайний; 

Володіти словами: хворий, 
біль, болить, тощо; ознак частин 
тіла, довге волосся, розчісувати, 
гарне обличчя тощо.; переживання, 
потребу (сумно (весело), боязко, у 
мене гарний настрій тощо); свою 
поведінку (я допомагаю, я 
серджуся ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток сприймання та  

розуміння мовлення. 
Зв’язне мовлення.  Діалогічне 

мовлення. 
 
 
 
 
 
 
Монологічне мовлення. 

Порівняння предметів з виділенням 
у них однакових і різних ознак. 
Побудова короткого оповідання за 
картиною, серії картин, 
розповідіопису, простих переказів. 

Розуміти абстрактні, 
часових, просторові поняття, слова 
з переносним значенням; 

Формувати вміння правильно 
наголошувати слова: рука-руки –
руки;  

Формувати вміння володіння  
різною силою голосу   
(проговорювання слова тихо, 
пошепки, голосніше, голосно), 
різним темпом мовлення, його 
інтонаційним багатством 
(інтонація запитання, здивування, 
радості, суму); 

Збагатити мову дитини 
словами, що позначають родинну 
спорідненість, назви  своєї країни, 
кольору державного прапора, 
національності людей, які живуть в 
Україні,  назву державної мови 
України; а також, що позначають  
стан організму, фізичних 
характеристик свого організму, 
якісних відмінностей  та дій з ними,   
психічний стан, поведінку. 

  
 
Розвиток імпресивного та 

експресивного мовлення. 
Формування мовних засобів 
зв’язного висловлювання. 
Удосконалення навички 
діалогічного мовлення у процесі 
предметно-практичної діяльності 
та на спеціальних заняттях. 
Формування уміння самостійної 
постановки запитання. 

Формування навички 
монологічного мовлення у процесі 
складанні монологічних 
висловлювань з опорою на 
наочність та без неї. Розвиток 
уміння зв’язно та послідовно 
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Заучування простих віршів, 
скоромовок. 

 
 
 
 
 
 
Узагальнюючі слова 

(Транспорт наземний, водний, 
повітряний. Літак, гелікоптер летять 
– це повітряний транспорт). 

Слова-родичі: ліс-лісок-
лісовий, дерево-дерев’яний  та 
вживати їх у мовленні. 

Сприймати та розуміти 
питальні речення та будувати 
речення за аналогією: 

Ворона каркає, а  соловейко? 
Ворона каркає, а  соловейко 

співає. 
Кролик їсть сіно, а лисиця? 
Кролик їсть сіно,  а лисиця 

їсть курей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток активного 

мовлення. 
За темами: «Знайомство», «У 

колі друзів», «У дитячому садку», 
«Ранок, вечір», «У магазині», «У 
їдальні» тощо. 

Спонукати дітей до вживання 
у активному мовленні 
прийменників, відносних понять, 

переказувати тексти. Корекція 
зорової та слухової уваги, 
сприймання, пам’яті. Розвиток 
розумових операцій: порівняння, 
співставлення. Розвиток творчої 
уяви. Розвиток інтонації, почуття 
ритму. Формування виразності 
розповідання. 

Розвивати мовлення на 
основі узагальнення предметів за 
різними ознаками ( на основі 
ігрової ситуації та малюнків). 

Уміти розрізняти за 
значенням спільнокореневі слова. 

Відтворювати за вихователем 
складно-підрядні речення, що 
характеризують причиново-
наслідкові зв’язки  (Ната лежить у 
ліжку, тому що вона захворіла). 

Сприймати, розуміти та 
відтворювати речення  за певною 
темою. Наприклад, за темою 
«Тварини» пропонуємо доповнити 
речення:  У білки народилося     …  
(білченятко). 

Активно включати дитину у 
переказ казки, додавання певних 
елементів  її змісту. Умінти 
входити в образ при участі в 
інсценівках за казками. 

Вдосконалювати навички 
самоконтролю за власним 
мовленням.  

 
 
Виховувати уміння вступати 

у невимушену розмову з 
дорослими та дітьми.  

Формувати вміння 
самостійно звертатися до дорослих.  
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що характеризують просторове 
розміщення предметів ( ближче-
далі, вище-нижче, праворуч-ліворуч 
та ін..)   

Зовнішні властивості (колір, 
форма, величина) та зовнішня 
будова – частини , їхнє розміщення; 

ознаки, що характеризують 
внутрішній стан – матеріал, з якого 
зроблений предмет; 

функціональні властивості 
та призначення предмета; 

родову та видову 
приналежність. (Щоб дитина 
змогла оволодіти планом опису, 
вона повинна  засвоїти 
узагальнюючі назви, тобто слова: 
форма, колір, величина, зовнішня 
будова, внутрішня будова, частини 
предмета тощо). 

Розвивати активне мовлення у 
процесі сюжетно-рольової гри: 
дитина сама визначає, в яку гру вона 
бажає грати. Які іграшки їй для 
цього потрібні. Які ролі вона 
виконує, який одягає одяг. 

 

 
 
 
Складати невеличкі описи-

розповіді про предмети, живі 
істоти за планом (Зовнішні 
властивості, ознаки, що 
характеризують внутрішній стан, 
функціональні властивості та 
призначення предмета, родову та 
видову приналежність). 

 
Формувати навички робити 

висновки на основі прослуханої 
казки, оповідання : що сподобалося 
і що ні та чому. 

 

«ДИТИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ» 
Про себе і свою сім’ю.  
Діти мають знати своє повне 

ім'я, прізвище, вік, домашню адресу, 
ім'я та по батькові своїх батьків, імена 
інших членів сім’ї, називати 
знайомих на ім’я, розуміти значення 
слів: ім’я, вік, батьки, сім’я . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формувати уявлення у дітей 
про сім’ю як основу життя людини. 
Привчати дітей звертати увагу на 
емоції та почуття членів сім’ї 
(засмучення, радість, занепокоєння, 
поганий настрій), допомагати їм.  

Розвивати турботливе 
ставлення до маленьких дітей та 
людей похилого віку: гратися з 
малюками, з розумінням ставитися 
до їхніх бажань; ввічливо вітатися з 
літніми людьми, пропонувати 
допомогу. 

Розширювати знання про 
сімейні свята та традиції. 
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Дитячий садок.  
Удосконалювати вміння дітей 

орієнтуватися в приміщенні і на 
ділянці дитячого садка. (кімнати 
інших груп, кабінет завідувача, 
лікарня, кухня, в найближчому 
оточенні (магазин, поліклініка, 
дитячий садок, школа). 

 
 
 
 
 
 
Гуманні почуття: Чуйність 

(уміння запропонувати свої послуги, 
допомогу, поспівчувати, 
поступитися), справедливість (при 
розподілі ролей, іграшок, 
враховувати інтереси однолітків, 
правильно оцінювати власні вчинки і 
товаришів), чесність (визнавати свою 
провину, говорити правду). 

Розширювати знання про 
пожежну безпеку 

 
 
Рідне місто. 
Розвивати знання дітей про 

рідне місто: походження назви, 
визначні місця, головну вулицю. 

Ознайомлювати з деякими 
правилами дорожнього руху: 
вулицю потрібно переходити разом 
з дорослими у спеціальних місцях 
(пішохідні наземні і підземні 
переходи), йти на зелене світло. 

 
 

Розширювати знання про 
предмети домашнього вжитку та 
правила користування ними. 

 
Виховувати у дітей потребу 

поводитись у групі, на вулиці, в 
громадських місцях відповідно до 
встановлених правил культури 
поведінки: бути привітним з 
дорослими та однолітками, без 
нагадування вітатися і прощатися; 
Звертатися до вихователя, няні на 
ім’я та по батькові; ввічливо 
виражати своє прохання, дякувати за 
допомогу; не перебивати розмову 
того, хто говорить; тактовно 
виражати свою незгоду. 

 
Формувати уявлення про 

моральні норми відносин між 
людьми доброзичливість, 
турботливість, чесність. Виховувати 
гуманні почуття. Привчати 
налагоджувати доброзичливі 
стосунки з незнайомими дітьми, з 
дорослими.  

  
 
Вчити, як треба поводитися з 

вогнем, про його небезпеку для 
життя людини, її майна. 

 
Формувати у дітей уміння 

розпізнавати різні види 
транспорту.  

Пояснювати значення 
транспорту у життєдіяльності 
людини. 

Розвивати свідоме виконання 
правил культури поведінки на 
вулиці, громадських місцях. 

Збагачувати уявлення дітей 
про працю дорослих, її значення, 
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різноманітність професій. 
Викликати бажання діяти 
самостійно 

«ГРА» 
Сюжетно-відображувальна 

гра. («Сім’я», «Дитячий садок», 
«Магазин», «Лікарня», 
«Перукарня», «Автобус», 
«Зоопарк»), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розвивати вміння приймати 
участь у спільних з вихователем 
іграх, які включають дві – три  
взаємодіючі ролі. Розвивати вміння 
вибирати тему гри, погоджуватися 
один з одним, виконувати дії, 
добирати предмети та атрибути 
відповідно до визначеної ролі. 
Розвивати вміння реалізовувати в 
іграх правила культурної 
поведінки, доброзичливості, 
взаємодопомоги. 

       Розвивати вміння дітей 
розгортати та позначати словами 
ланцюжок предметних дій. 
Стимулювати використання у грі 
предметів-замінників. 
Розширювати коло предметів-
замінників. Збагачувати зміст і 
тематику ігор. Залучати до 
рольової взаємодії з партнером-
ровесником. 

 Формувати вміння 
самостійно розвивати нескладні 
сюжети, що містять в собі одну – 
дві  ситуації, застосовуючи знання, 
здобуті в результаті ознайомлення 
з навколишнім середовищем. 

Формувати вміння визначати 
та сприймати настрій (веселий, 
сумний, гарний тощо), ставлення 
людей (доброзичливе, байдуже), 
наслідувати їх у зовнішньому 
вигляді, у словах. 

Залучати дітей до 
театралізації, драматизації 
знайомих казок й сучасних 
літературних сюжетів, з 
використанням при цьому 
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Дидактичні ігри. поняття 

«вправо»,  «вліво», «вверх», «вниз»; 
«вчора», «сьогодні», «завтра». 
добирати знаряддя праці відповідно 
до професії (лікар, вихователь, 
перукар, продавець, водій тощо). 
Визначати якості предметів 
(величина, форма, колір). Групувати 
(меблі, одяг, взуття, іграшки, 
тварини, овочі, фрукти). Закріпити  
поняття «найбільший», 
«найменший», про матеріал, з якого 
зроблений предмет (пластмаса, 
скло, дерево, резина, метал), знання 
про геометричні фігури (коло, 
квадрат, прямокутник, трикутник), 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-будівельні 

ігри 

художньо-образних виразних 
засобів (інтонації, міміки, жестів, 
пози). 

Формувати у дітей вміння за 
допомогою дорослого вибирати 
зручне місце для гри, організувати 
ігрову обстановку.  

 
 
Сприяти розширенню 

кругозору, закріпленню та 
уточненню уявлень дітей про 
навколишні предмети та їх 
призначення, формуванню 
числових понять, закріпленню 
знань про природу, збагаченню 
словника, формуванню граматично 
правильної мови, розвиткові 
дрібної моторики, мислення.   

Розвивати вміння дітей за 
допомогою слуху, зору, дотику 
визначати якості предметів 
порівнювати їх за зовнішніми 
ознаками, знаходити предмети за 
описом;  Розвивати вміння 
порівнювати частини  предметів, 
відбирати однакові, розташовувати 
в порядку поступового зменшення 
або збільшення,     Формувати 
поняття «вправо»,  «вліво», 
«вверх», «вниз»; «вчора», 
«сьогодні», «завтра».  

Формувати інтерес до 
професій, навчати добирати 
знаряддя праці відповідно до 
професії.  

Формувати навички 
обмірковувати задуми ігрових 
споруд, добирати потрібні деталі 
(за величиною, формою, кольором) 
відповідно до задуму, виконувати 
послідовність у будівництві, 
користуючись при цьому зразком. 
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Порівнювати споруди, 
виділяти характерні ознаки певної 
конструкції властивими їй деталям. 

 
 
 
 
 
Конструювати з крупного 

матеріалу, ящиків, дощечок (меблі, 
транспорт, будинки для ляльок, 
гаражі). 

 
 
 
 
 
 
 
Рухливі ігри. 
 Загальна тривалість рухливої 

гри для дітей 5-ти – 6-ти років 8 – 10 
хвилин, кількість повторень – 6 – 8 
разів.  

 

 
 
 
 
Формувати вміння 

споруджувати найпростіші будівлі 
відповідно до розміру іграшки, 
використовувати їх у грі (ліжко для  
даної ляльки, гараж для цієї 
машини). 

Формувати інтерес до 
будови, її якості, зручності. 
Створювати споруди для 
здійснення ігрових задумів.  

Формувати вміння  
користуватися гойдалками, 
качалками, гойдатися на них за 
допомогою дорослого.  

 
 
 
 
 
 
 
Розвивати навички ходьби й 

бігу на місці, врозтіч, по прямій, по 
колу.  

Розвивати вміння підлазити 
під шнур, дугу, лазити по 
гімнастичній стінці, перелазити 
через гімнастичну лаву, пролізати в 
обруч. 

Розвивати вміння кидати та 
ловити м’яч обома руками, 
прокочувати м’яч обома руками 
знизу, передавати м’яч обома 
руками від грудей. Навчати 
прокочувати кулі однією рукою.  

Розвивати вміння стрибати 
на обох ногах угору, довжину. 
Розвивати  увагу, 
спостережливість, пам'ять, вміння 
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орієнтуватися у просторі, окомір, 
влучність,  швидкість, спритність. 

 
 
 

«КОНСТРУЮВАННЯ» 
Конструювання з 

будівельного матеріалу. Основні 
будівельні деталі (цеглинка, кубик, 
пластина, призма, брусок, 
накладання, прикладання, 
горизонтально-вертикально), 

 
 
Викладати в одну або дві лінії 

(стежка до будинку, дорога для 
машини, залізнична або трамвайна 
колія). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння виділяти 

складові частини споруди й 
розрізняти їх за кольором, 
величиною, формою, 
встановлювати просторове 
розташування частин одна відносно 
одної. 

 
 

Заохочувати дітей розрізняти 
і правильно називати основні 
будівельні деталі, споруджувати 
нескладні будівлі, застосовуючи 
раніше сформовані вміння; 
використовувати у будівлях деталі 
різного кольору. 

 Розвивати вміння викладати 
цеглинки горизонтально й міцно 
прикладати одну до одної, 
розміщуючи їх на площині.  

Розвивати вміння ставити 
цеглинки, вертикально (по колу, 
прямокутнику), щільно одна до 
одної або на певній відстані одна 
від одної (паркан, ворота); 
змінювати будівлі двома 
способами: замінювання одних 
деталей іншими; добудуванням 
споруди у висоту, довжину (низькі 
й високі паркани, низькі й високі 
будинки). 

Формувати вміння 
аналізувати зразок споруди: 
виділяти складові частини й 
розрізняти їх за кольором, 
величиною, формою, 
встановлювати просторове 
розташування частин одна 
відносно одної. 

Формувати вміння 
споруджувати найпростіші будівлі 
відповідно до розміру іграшки, 
використовувати їх у грі (ліжко для 
ляльки, гараж для машини). 

Будувати меблі для ляльок 
(великі й малі), будинки (високі й 
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низькі), мости (довгі й короткі, 
широкі й вузькі), машини, гаражі, 
ворота (високі і широкі) тощо. 

 
«ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Малювання 
Розвивати вміння рівномірно 

проводити штрихи, не натискуючи 
дуже на олівець; добре насичувати 
пензель фарбою, тримати його 
похило до паперу, під час 
малювання тонких ліній, крапок 
тримати його вертикально; 
малювати  пальчиком, ватною 
паличкою. 

Розвивати вміння малювати 
технікою штампування (листя, 
яблука). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Створювати умови для 

колективного малювання (осінній 
ліс, новорічна ялинка тощо). 

 
 
 

Формувати вміння  малювати 
олівцем контур предметів, 
зафарбовувати малюнок олівцем або 
фарбою рівномірними легкими 
рухами, змінюючи при цьому 
напрям штрихів або мазків, 
відповідно до форми предмета за 
зразком чи словесною інструкцією.  

Формувати вміння передавати 
будову, форму, колір знайомих 
предметів (багатоповерховий 
будинок, дерева, автобус, вантажна 
машина тощо), відносну величину 
частин та їх розташування. 
Малювати людину в анфас за 
зразком чи словесною інструкцією. 

Формувати вміння малювати 
різні за розміром,  будовою, 
пропорціями предмети (дерева 
високі і низькі, зі стовбуром тонким 
і товстим) за зразком чи словесною 
інструкцією. 

Навчати передавати в 
малюнках зв’язний зміст, 
співвідношення 2 – 3 предметів за 
величиною, просторові відношення 
предметів, розташовуючи їх по 
різному: внизу – ті предмети, які 
знаходяться на землі; вгорі – ті, що в 
повітрі, в небі, розташовувати 
предмети по всьому аркушу паперу. 

 
 
Навчати зображувати осінні, 

зимові, весняні спостереження, 
враження від прослуховування 
казок, оповідань, віршів за зразком 
чи словесною інструкцією. 
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Розвивати вміння малювати 
окремі елементи українського 
орнаменту, використовуючи прямі 
лінії різної ширини, мазки різної 
величини, кола, крапки, дуги; 
наносити мазки всією ворсою 
пензля. 

 
 
 
 
Обстеження предметів 

(квіти, фрукти, овочі, іграшки, 
червоний, оранжевий, жовтий, 
зелений, синій, фіолетовий, 
коричневий, чорний, білий). 

 
 
 
 
Ліплення  
Ділити солоне тісто (глину) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння передавати 

характерні ознаки предметів, 
працюючи під час ліплення всією 
кистю руки та пальцями. 

Розвивати вміння ліпити з 
цілого шматка, користуючись 
стекою, з окремих частин та 
комбінованим способами (фрукти, 
овочі, гриби, посуд, тварини, риби, 
ляльки). 

 
 

 
Формувати вміння 

орієнтуватися у візерунку, 
знаходити середину, розрізняти 
верх, низ, ліву, праву сторони, кути, 
додержуватись симетричної 
побудови візерунка. 

Малювати візерунки на 
смужці паперу, квадраті, 
використовуючи рослинні елементи 
(квіти, ягоди, листя) – тканина, 
доріжка, рушник, хустка, серветка, 
скатертина тощо. 

Навчати малювати з натури 
після попереднього обстеження, 
виразно передавати обриси форм, 
відносну відносну величину предметів, 
їх розміщення, а також забарвлення, 
спираючись на знання величину 
предметів, їх розміщення, а також 
забарвлення, спираючись на знання 
кольорів. 

 
 
Розвивати вміння ділити на 

різні та однакові за величиною 
частини, розкачувати, сплющувати, 
вдавлювати, защипувати, загинати, 
загострювати та заокруглювати 
форми, скріплювати частини в ціле 
за зразком та словесною 
інструкцією. 

 
 
 
Формувати вміння ліпити з 

натури після попереднього 
обстеження предмета. 

Формувати вміння 
зображувати сюжет із 2 – 3 
предметів за мотивами літературних 
творів, на теми з оточуючого 
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Аплікація 
Навчати впізнавати,виділяти, 

називати фігури. 
 

середовища , розміщуючи фігури на 
підставці.  

 
 
 
Розвивати вміння викладати і 

наклеювати предмети, що 
складаються з 4 – 6 готових частин 
(лялька, ведмедик) та візерунки з 
рослинних елементів, геометричних 
форм на смужці, квадраті, крузі, 
використовуючи елементи 
візерунків з української кераміки, 
вишивки за зразком чи словесною 
інструкцією.  

Формувати вміння за 
допомогою вихователя правильно 
тримати ножиці та діяти з ними: 
регулювати рухи рук, різати рівно 
папір по окресленій прямій, 
розрізати впоперек (одним змахом 
ножиці) паперові смужки різної 
ширини, викладати та наклеювати з 
них предмети (парканчик, драбина).  

 
 

«ПРАЦЯ» 
Самообслуговування 
Застібати і розстібати ґудзики, 

зашнуровувати та розшнуровувати 
взуття, розміщувати одяг на 
спеціально відведених для цього 
місцях, стежити за станом свого 
одягу. 

 
Господарсько-побутова 

праця 
 
 
 
 
 
 

Удосконалювати раніше 
набуті навички одягання, 
роздягання. Виховувати охайність, 
самостійність. 

Заохочувати дітей 
допомагати один одному, 
звертатися за допомогою до 
дорослого, до однолітків. 

 
 
Продовжувати привчати 

дітей до дотримання порядку у 
груповій кімнаті: класти на місце 
іграшки, книги, робочі матеріали, 
мити іграшки, прати лялькову 
білизну, витирати пил зі столів, 
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Художня праця 
Розвивати конструктивне 

мислення дітей, кмітливість, уміння 
планувати та контролювати хід 
роботи: привчати дітей у процесі 
художньої праці використовувати 
навички та уміння, отримані на 
заняттях з конструювання; 
знайомити з основними 
властивостями матеріалів. 

стільців. Виконувати обов’язки 
чергових по їдальні (розставити 
тарілки з хлібом, склянки з 
серветками, чашки, біля кожної 
тарілки справа класти ложки та 
виделки) під контролем 
вихователя. 

Залучати дітей до праці у 
куточку природи (годувати тварин, 
поливати рослини, витирати листя 
від пилу), на майданчику 
(підмітати доріжки, протирати 
лави, столи та ін.). 

 
 
Формувати у дітей уміння 

виготовляти вироби з паперу, 
картону, природних та штучних 
матеріалів. Виховувати у дітей 
цілеспрямованість – уміння 
доводити розпочату справу до 
кінця. 

«МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. РИТМІКА» 
Слухання музики 
 «Ранок», «Танок Анітри», «В 

печері горного 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 

Збагачувати та накопичувати 
музичний досвід, зацікавлювати 
новими творами вже зі складнішим 
розвитком музичного образу;                                             
вчити дітей розрізняти верхній та 
нижній регістри, вступ та 
закінчення, закріплювати вміння 
визначати характер, темп, динаміку 
та жанр музичного твору; 

Розвивати здатність слухати 
музику уважно з зацікавленістю, 
стежити за розвитком музичного 
образу, дослуховувати музичний 
твір до кінця, впізнавати твори за 
вступом та мелодією, знати автора 
та назву твору; 

Виховувати інтерес та любов 
до музики, бажання її слухати в 
повсякденному житті. 
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«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. 

 
Співи Співаночки: «Диби – 

диби», «Вода, вода холодная», «Ой 
дзвони дзвонять», щедрівки, 
колядки, веснянки (на вибір), «Росте 
буряк» муз. І сл.. В. Верховинця, 
«Лис», «Мишка та кіт» укр. нар. 
пісні в обр. Я. Степового. 

Пісні: «Гарна наша Україна» 
укр. нар. пісня в обр. С. Файнтуха, 
«Українська мова» муз. Ю. 
Михайленко, сл. Ю. Косинської, 
«Мама» муз. Н. Рубальської, сл. С. 
Грицюка, «Вишиваю рушничок» 
муз. А. Мигай, сл. Т. Єліної, 
«Козачата» муз. М. Ведмедері, сл. 
О. Яворської, «Пісня сонячних 
промінців» муз. І сл.. Н. 
Рубальської, «Весняний вальс» муз. 
А. Філіпенка, сл. Т. Волгіної, 
«Пісенька про бабусю», «Мамин 
день» муз. А. Філіпенка, сл. Т. 
Волгіної, «Краплинки» муз. і сл. Н. 
Ткаченко, «Кленові листочки» муз. і 
сл. Н. Грановської, «Яблучка» муз. 
Т. Шутенко, сл. Л. Реви, «Збирай 
урожай» муз. А. Філіпенка, сл.. Т. 
Волгіної, «Перший сніг» муз. Г. 
Гембери, сл. В. Чорної, «Зимонька» 
муз. К. Мяскова, сл. Г. Бойка, «Ой 
метелиця – зима» муз. Ю. 
Михайленко, сл. Т. Мезенцевої, 
«Пісня про дружбу» муз. Ю. 
Рожавської, сл. Г. Гриненка, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вчити співати без 

напруження голосу, легким звуком, 
протягувати довгі звуки, одночасно 
з усіма вступати та м’яко  і тихо 
закінчувати кінці фраз;         
прислухатися до співу інших дітей, 
інструменту, вчитися співати в 
унісон; учити співати виразно , 
передаючи характер звучання, 
динамічні відтінки, темп твору; 
слідкувати за положенням тулуба 
під час співу (спина рівна, без 
напруги, ноги в упорі під час 
сидіння), брати правильне дихання 
між фразами 
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«Прощання з дитячим садочком» 
муз. І сл. Н. Рубальської. 

 
Музично-ритмічні рухи 

Музично – ритмічні рухи: «Знайди 
своє місце в колоні» муз. В. 
Шишакова, «Марш» муз. М. 
Богословського, «Бадьорий крок і 
біг» муз. Ф. Надененка, «Біг 
парами» муз. Ф. Шуберта, 
«Підстриби та високі кроки» муз. В. 
Косенко, «Сміливий вершник» муз. 
Р. Шумана (прямий галоп), 
«Дрібушечки» 359л.359. Нар. Пісня 
(крок всією ступнею). 

Танці: «Народний танець» 
муз. М. Скорик, «Веснянка» муз. В. 
Уманець, «Гопак» 359л.359. Нар. 
Танець, «Полька – Янка» біл. Нар. 
Мелодія, «Лєтка – єнка» нар. 
Танець, «Хоровод з віночками» муз. 
І 359л.. Н. Рубальської, «Танець 
сніжинок» муз. Д. Шостаковича, 
«Вальс» А. Абелян, «Колискова» Й. 
Брамса (танок з іграшками), 
«Неаполітанська пісенька» П. 
Чайковський (танок з 
кастаньєтами), «Оплески» муз. Ю. 
Слонова, «Танець петрушок» муз. 
О. Даргомижського, «Ввічливий 
танець» нім. Нар. Мелодія, «Ранок» 
муз. Е. Гріга  (мілкий хороводний 
крок, утворення кіл). 

 
Танці: Музично – ритмічні 

рухи: «Знайди своє місце в колоні» 
муз. В. Шишакова, «Марш» муз. М. 
Богословського, «Бадьорий крок і 
біг» муз. Ф. Надененка, «Біг 
парами» муз. Ф. Шуберта, 
«Підстриби та високі кроки» муз. В. 
Косенко, «Сміливий вершник» муз. 
Р. Шумана (прямий галоп), 

 
Продовжувати формувати 

музично – ритмічні навички  
(боковий галоп, колупалочка, 
підскоки та високий крок, 
утворення маленьких кіл, ведення 
кривої лінії, обмін партнерами, рух 
по діагоналі, тощо); 

Заохочувати до цілісного 
сприймання твору, розвивати 
вміння створювати виразний 
музично – ігровий образ, музично – 
пластичний образ за рахунок 
використання музично – рухових 
навичок; 

Опановувати спрощені 
варіанти народних танців 
(«Метелиця», «Плескач», «Шум»). 

Поглиблювати відчуття 
танцювального характеру музики, 
розвивати виконавські 
хореографічні здібності 
(виразність, координація, вміння 
взаємодії один з одним); 

Розвивати вміння узгоджено 
рухатись в гуртових танцях та 
хороводах, використовувати вступ 
як емоційне налаштування для 
виконання танцю; 

 
 
 
 
 
Виховувати пластичну 

виразність рухової сфери кожної 
дитини, культуру рухів; 
сприйняття танцю, як емоційне 
дійство, виховувати виконавські 
навички (виразні танцювальні 
рухи, міміка); 

продовжувати розширяти 
обсяг естетичних емоцій ; 
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«Дрібушечки» 360л.360. Нар. Пісня 
(крок всією ступнею). 

Танці: «Народний танець» 
муз. М. Скорик, «Веснянка» муз. В. 
Уманець, «Гопак» 360л.360. Нар. 
Танець, «Полька – Янка» біл. Нар. 
Мелодія, «Лєтка – єнка» нар. 
Танець, «Хоровод з віночками» муз. 
І 360л.. Н. Рубальської, «Танець 
сніжинок» муз. Д. Шостаковича, 
«Вальс» А. Абелян, «Колискова» Й. 
Брамса (танок з іграшками), 
«Неаполітанська пісенька» П. 
Чайковський (танок з 
кастаньєтами), «Оплески» муз. Ю. 
Слонова, «Танець петрушок» муз. 
О. Даргомижського, «Ввічливий 
танець» нім. Нар. Мелодія, «Ранок» 
муз. Е. Гріга  (мілкий хороводний 
крок, утворення кіл). 

Гра на дитячих музичних 
інструментах «Пасакалія» Г. 
Гендель, «Дід Мороз» Р. Шуман, 
«Ранок», «Танок Анітри», «В печері 
горного короля» з оркестрової сюїти 
Е. Гріга «Пер Гюнт», «Сміливий 
вершник» Р. Шуман (гра на ложках, 
клацання язиком, щелчки 
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 гармошкою» 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, «Хазяєчка» О. Журлива 
(шумові інструменти, імітація 
звуків), «Син старого дуба» Г. 

вчитися розуміти логічний 
зв’язок між назвою танцю і його 
характером, настроєм, рухами, 
музичною формою та будовою 
танцю; захоплювати настроями 
сучасної музики, сучасного ритму.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закріплювати основи 

музичної грамоти (вводити поняття 
«мелодія» та «аккомпанімент», 
«солюючий голос», «тутті», 
«соло», «унісон», особливості гри 
на інструментах, продовжувати 
розвивати відчуття метро – ритму, 
види слуху (мелодичний, 
ритмічний, гармонічний, ладовий, 
звуко – висотний); 

продовжувати створювати та  
використовувати підручні засоби 
як музичний інструментарій 
(маракаси з фісташок, скляний 
посуд, ключи); 

продовжувати навчати дітей 
опановувати засоби музичної 
виразності (темп, ритм, регістр, 
артикуляція, динаміка),визначати 
характер твору; 

викликати інтерес до 
слухання музики, музикальних 
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Чічінадзе (шумові інструменти, 
імітація звуків). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ритміка, Мовленнєві 

ігри,Рухливі та музичні ігри 
Полювання» А. Костецький 

(оплески, тупання, стукотіння), 
«Сорока – білобока» Н. Забіла (рухи 
тілом), «Бруднуля» Г. Бойко (рухи 
тілом, мімічний етюд). 

«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. 

 
Театралізована діяльність 
Для дітей 5 - 6 років треба 

вибирати дуже прості і невеликі 
п’єски, казочки, віршики, нескладні 
за змістом та легкі для сприймання. 
Їм ще дуже тяжко одночасно 
рухатися і виконувати якісь дії, 
тяжко зорієнтуватися в просторі на 
сцені. Вони ще не настільки 
самостійні і послідовні в своїх діях. 

інструментів, які 
використовуються під час занять ; 

продовжувати 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; 

вчити працювати в колективі, 
прислухатися до інших дітей, їх 
виконання (при грі на 
інструментах). 

 
продовжувати повторювати 

та закріплювати основи музичної 
грамоти; 

розвивати та розширювати 
тактильні відчуття, відчуття рухів 
тіла, удосконалювати ці моменти; 

вводити непропорційні рухи 
(наприклад одночасно руками і 
ногами на різні долі, в різні 
сторони); 

ускладнювати оркестрові 
партії, та вводити записи останніх 
на партітурах, або на дошці; 

ввести поняття «канон».  
 
 
 
 
Але малята вже можуть: 
тонко відчувати настрій, 

емоційний стан героїв, вболівати за 
них, «входити в образ» та 
утримувати його деякий час; 
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надавати рухам, висловам, 
поведінці на сцені емоційно 
усвідомленого естетичного 
характеру; 

передавати головні риси 
героїв мімічними рухами 
(насуплення брів, посмішка, 
прищурення очей), рухами тіла 
(руки в боки, тупання ногами, 
хитання головою); 

виразно виконувати вірші, 
тексти (частіше за все віршовані); 

активно використовувати 
атрибути; 

наслідувати рухи які показує 
вихователь, повторювати за ним; 

використовувати музичні 
інструменти, як засіб втілення та 
посилення образу. 

 
 

 
Старша група (5-річні діти) 

Дитина у фізичному вихованні набуває навички ходить «змійкою» 
між розставленими на підлозі предметами (кубики, кеглі, м'ячі), з різними 
положеннями рук; бігати на носках, високо піднімаючи коліна, по колу, 
парами, тримаючись за руки; стрибати на місці то на правій, то на лівій нозі, 
стрибає з ноги на ногу, перестрибувати предмети; кидати м'яч одне одному 
обома руками знизу, від грудей та з-за голови і ловить його (відстань 1,5—
2 м); підлізати під підняті над землею на 50—40 см палицю, мотузок, дугу 
правим, лівим боком і прямо; утримувати рівновагу, стоячи на носках, руки 
вгору; утримує рівновагу на одній нозі, піднявши другу вперед або в 
сторону, руки на поясі;  розстібує ґудзики, розв’язувати шнурки, правильно 
тримати олівець, копіювати коло. 

Вихованці зацікавлено спостерігають за природою, виявляють 
бажання здобувати інформацію про неї;  на основі набутих знань 
установлюють прості причинні залежності між неживою та живою 
природою; розрізняють об’єкти живої та неживої природи, розуміють 
потребу живих істот у їжі, воді, повітрі; мають знання про сезонні 
особливості стану об’єктів та явищ неживої природи, причини їх змін; 
знають основні особливості зовнішньої будови тварин найближчого 
оточення; мають елементарні навички догляду за рослинами і тваринами та 
уявлення про необхідність дбайливого ставлення до живих істот; знають 
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основні органи свого тіла, доступні для безпосереднього сприймання, та їх 
функції; мають уявлення про правила догляду за тілом, правила безпечної 
поведінки в природі; за вказівками дорослих виконують посильну роботу 
по догляду за рослинами і тваринами в куточку природи, за городом та 
квітником. 

В результаті навчально-виховної роботи з математики діти 
розрізняють і називають цифри 1 – 5; діти визначають колір, форму, розмір 
предметів;  використовують способи прикладання, накладання для 
порівняння предметів за розміром; називають розташування предметів у 
просторі; порівнюють групи предметів за кількістю (прикладання, 
накладання); розпізнають геометричні фігури (куля, куб, трикутник, 
чотирикутник); орієнтуються у поняттях: «великий-маленький», «високий-
низький», «довгий-короткий», «багато-мало», «стільки ж», «більше», 
«менше»;  розв’язують прості завдання, що передбачають: порівняння 
предметів за розміром, кольором, формою; зрівнювання груп предметів 
способами прикладання і накладання; порівняння груп предметів на основі 
практичних дій з ними; знаходять у предметах довкілля схоже і відмінне; 
мають знання про форми предметів, називають їх суттєві ознаки; порівнюють 
предмети та їх сукупності;  класифікують предмети за певними ознаками (за 
допомогою дорослого);  можуть визначити який з предметів найвищий, 
найдовший тощо;  за даною ознакою (колір, форма) групують предмети. 

В процесі освітньої роботи над розвитком мови та мовлення 
вихованців - мовлення дітей більш чітке, виразне, правильна вимова 
переважної більшості звуків; діти вживають у мовленні узагальнюючі 
поняття, якими позначають групи рослин і тварин, предмети одягу та 
взуття, домашнього вжитку тощо; називають ряд вжиткових предметів, 
пояснює їхнє призначення; у розмовному мовленні діляться враженнями 
про предмети довкілля; у власному мовленні користуються простими 
реченнями, мають певний лексичний запас, збагачений епітетами, 
порівняннями, синонімами, антонімами; можуть розповісти про свою 
родину, називає членів родини за іменами; вживають слова, що виражають 
згоду, заперечення, відмову. Вміють коректно звернутися до незнайомих 
людей; називють своїх товаришів, розповідають про них, виділяючи  їхні 
чесноти, вади; називають частини свого тіла, деякі внутрішні органи та 
органи чуттів; передають словами свій фізичний та психічний стан; знають 
назви основних продуктів харчування, напоїв гігієнічних засобів, 
найпоширеніших захворювань; орієнтуються у назвах основних емоцій. 
Розповідаєють про ситуації, пов’язані з ними; висловлюють бажання, 
називають власні чесноти і вади; здатні контролювати правильність власної 
вимови звуків, складів і слів,  а також вимови дітей; визначають кількість 
звуків у односкладових та двоскладових словах; володіють умінням 
будувати найпростіші питальні речення; з допомогою вихователя 
аналізують предмети за визначеною схемою; виявляють бажання вступати 
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у рольову гру, визначає свою роль у грі; спроможні запам’ятати й 
відтворити невеличкі поетичні твори; розуміють поняття «загадка»; беруть 
участь у відгадуванні загадок. 

Крім того в результаті навчально - виховній діяльності над темами дитина 
у навколишньому світі, вони розуміють поняття сім’я, знають про стосунки у 
сім’ї, взаємини між різними поколіннями в сім’ї;  знають назву рідного міста, 
визначні місця; виявляють гуманні почуття (чуйність, чесність, 
справедливість); дотримуються моральних норм у відносинах з однолітками та 
дорослими (доброзичливості, чесності, турботливості); розуміють значення 
праці людей різних професій, прагнуть виконувати доручення, відтворюють 
трудові дії в іграх. 

В ігровій діяльності вихованці створюють ігрові образи, наслідуючи дії 
дорослих або 

через рольове спілкування. Володіють елементарними навичками жестів; за 
допомогою дорослого можуть вибрати сюжет гри, розподілити ролі, 
дібрати  необхідні для цього іграшки, домовитися про правила та місце гри. 
У спілкуванні з учасниками гри виявляють увагу, співчуття, допомогу 
іншим; створюють споруди для ігор, користуються ними у грі; 
уміють відбирати один або кілька предметів за кольором, величиною, 
формою. Розпізнають геометричні фігури. 

 В результаті навчально-виховної роботи над конструюванням діти 
виявляють бажання будувати різні споруди; правильно називають основні 
будівельні деталі, споруджують нескладні будівлі за словесною 
інструкцією; володіють прийомами накладання,прикладання; розрізняють 
колір, форму, величину, встановлюють просторове розміщення деталей; 
уміють практично застосувати виготовлені споруди; будують і граються 
разом, обіграють у поєднаних певним сюжетом іграх власноруч побудовані 
будівлі, поважають працю однолітків, діляться з ними матеріалом, 
допомагають одне одному; правильно розрізняють і називають просторові 
ознаки споруд. 

В образотворчій діяльності вихованці володіють технікою роботи 
олівцем, аквареллю, пальцем; компонують малюнок на аркуші; малюють з 
натури після попереднього обстеження предмета, за мотивами літературних 
творів,  оточуючого середовища; володіють різними способами ліплення, 
виготовляють знайомі предмети; створюють декоративні аплікації на 
геометричних та предметних формах; з інтересом прилучаються до 
колективної роботи. 

Вихованці з допомогою дорослого визначає мету праці; намагається 
самостійно виконувати дії, пов’язані із самообслуговуванням, досягає 
позитивних результатів; виконує доручення з господарсько-побутової 
праці: допомагає дорослим доглядати за тваринами, рослинами у куточку 
природи; допомагає прибирати на майданчику; починає взаємодіяти вдвох-
втрьох, намагається допомагати своїм одноліткам; виявляє емоційно-
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позитивне ставлення до праці. 
В музичному вихованні та ритміці діти вже вміють слухати музичний 

твір від початку до кінця, можуть відповідати на питання стосовно 
характеру, образу, настрою жанру твору; стежать за розвитком музичного 
образу, знають назву твору, впізнають музичний твір за вступом та 
мелодією;  можуть проводити паралелі з навколишнім світом, знаходять 
спільні настрої, образи, стани в музиці, живопису, поезії; співають без 
напруження голосу, протягуючи довгі звуки, одночасно з усіма вступаючи 
та закінчуючи; рухи більш пластичні, легкі та чіткі, діти починають 
контролювати своє тіло, орієнтуються в просторі, швидко реагують на 
зміни рухів та характеру музики; малята вже можуть розуміти логічний 
зв'язок між назвою танцю та його характером, настроєм, рухами, музичною 
формою, будовою танцю; достатньо відчувають ритмічну пульсацію, 
розрізняють сильні та слабкі долі, розміри; знають і розуміють значення 
понять «мелодія», «аккомпанімент», «соло», «тутті»; вільно розрізняють на 
слух музичні інструменти (ложки, ксилофон, дзвіночки, фортепіано, 
барабани); діти надають рухам, висловам, поведінці на сцені емоційної 
усвідомленості, естетичного характеру, можуть передавати головні риси 
героїв мімікою, рухами тіла; виразно вже можуть розказувати вірші, співати 
пісні; починають формуватися та розвиватися естетичні почуття, 
естетичний та критичний смак. 

ІV РІК НАВЧАННЯ 
 

Зміст навчання та виховання Орієнтивні показники розвитку 
Виховуємо здорову дитину 

Загартовування перебування дітей на 
повітрі, відповідність їхнього одягу 
погодним умовам. 
Продовжувати закріплювати у вихованців 
самостійні навички проведення простих 
водних процедур. Температуру води при 
місцевих процедурах поступово 
знижувати. 
Рекомендується проведення 
контрастних ванн для стоп, полоскання 
зіва прохолодною водою і  розлоге 
умивання. Продовжувати купання дітей у 
відкритих водоймах. Тривалість купання 
збільшити до 8—10 хв. 
Загартовувати дітей прохолодним 
повітрям під час ранкової та гігієнічної 
гімнастики після денного сну. 
Температура повітря у фізкультурному 
залі поступово знижується з +23—24°С до 
+16—18°С (на І°С щотижня).  

Створити умови життя, що відповідають 
гігієнічним вимогам. Продовжувати 
використовувати комплекс 
загартовувальних заходів. У приміщенні 
групової кімнати систематичним 
провітрюванням підтримувати 
температуру повітря в тих самих межах, 
що і в середній групі. 
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При проведенні загартовування 
здійснювати індивідуальний підхід до 
дітей, враховувати їхній стан здоров'я, 
ступінь звикання до впливу 
загартовувальних заходів. 
 
Вправи з ходьби 
на носках, п'ятках, на зовнішній і 
внутрішній сторонах стоп, 
напівприсівши, схрестним кроком, 
спиною вперед, з предметом у руках 
(гімнастична палиця на плечах, за 
спиною, перед грудьми тощо), 
приставним кроком, змінюючи 
положення рук угору, вперед, у сторони 
та ін., з оплесками в долоні; ходити в 
колоні по одному та парами зі зміною 
темпу. Ходити із заплющеними очима 
(3—4 м). 
Вправи з бігу бігати на носках, високо 
піднімаючи коліна; короткими та 
широкими кроками; з подоланням 
перешкод — оббігати та перестрибувати 
предмети (кубики, м'ячі та ін.). Бігати в 
колоні по одному і парами, 
перешиковуватись за певним сигналом (з 
бігу врозтіч, у колону, по одному); бігати 
«змійкою» між розставленими на підлозі 
предметами в одну лінію, не торкаючись 
їх. Пробігати повільно 350 м по 
пересіченій місцевості. Пробігати швидко 
відстань 10 м (три—чотири рази з 
перервами); човниковий біг 3х10 м на 
швидкість. Бігати з максимальною 
швидкістю 20 м за 7,0—7,4 с, у 
повільному темпі 2—2,5 хв.   
Вправи із стрибків стоячи на місці (ноги 
навхрест, нарізно, одна нога вперед, друга 
назад); підстрибувати з ноги на ногу на 
місці, просуваючись уперед на 4—5 м. 
Перестрибувати на обох ногах п'ять—
шість предметів (висота 15—20 см), 
стрибати на одній нозі (правій, лівій), 
просуваючись уперед. Застрибувати на 
предмети: колоду, куб, пеньок (заввишки 
до 20 см). Підстрибувати до предмета, 
підвішеного на 15—20 см вище від 
піднятої вгору руки дитини. Стрибати в 
довжину з місця (відстань 80—90 см), у 
висоту (на 30—40 см) з розбігу 6—8 м; 

 
 
 
 
 
 
 

Розвивати вміння ходити різними 
способами. 
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стрибати в довжину (на 130—150 см) з 
розбігу 8 м. Стрибати в глибину (з колоди, 
куба, пеньків заввишки 30—40 см) у 
зазначене місце. 
 
Вправи на кочення, кидання, ловіння 
кидати м'яч угору, бити ним об землю і 
ловити обома руками не менш як десять 
разів підряд; однією рукою — не менш як 
чотири-шість разів підряд; перекидати із 
однієї руки в другу. Ударяти м'ячем об 
землю на місці (не менш як десять разів 
підряд). Перекидати м'яч одне одному 
обома руками від грудей, з-за голови, 
знизу з відскоком від підлоги, ловити його 
з різних вихідних положень (стоячи, 
сидячи). Кидати великі м'ячі від грудей 
знизу та з-за голови обома руками в 
кільце, прикріплене на відстані 2,2м від 
підлоги (землі). Кидати м'ячі, торбинки з 
піском (маса 200г) правою та лівою рукою 
у вертикальну та горизонтальну ціль з 
відстані 3,5—4м, на дальність не менш як 
5—9м (наприкінці року). 
 
Вправи на повзання та лазіння повзати 
на передпліччях і колінах, штовхаючи 
головою м'яч (4—5 м) перед собою. 
Повзати по лаві, колоді, похилій дошці в 
упорі стоячи на колінах, спираючись 
кистями рук. Сидячи на колоді, лаві, 
пересуватись уперед за допомогою рук і 
ніг. Повзати на грудях та животі по лаві, 
рухаючи кінцівками поперемінно. 
Чергувати повзання з іншими видами 
рухів — ходьбою, бігом, переступанням 
та ін. Лазити по похилій драбинці в упорі 
стоячи. Перелізати з похилої дошки 
(заввишки 30—40 см) на гімнастичну 
стінку. Перелізати через лаву (колоду). 
Підлізати під дугу, мотузок, палицю, 
розміщені на висоті 40—50 см. Лазити по 
гімнастичній стінці однойменним 
способом, перелізати приставним кроком 
з одного прольоту стінки на інший. 
Пролізати в обруч прямо, лівим та правим 
боком.                
Вправи з рівноваги ходити по дошці, 
гімнастичній лаві (завширшки 20—25 см, 
заввишки 30—35 см), по колоді (діаметр 
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20 см) прямо і боком, тримаючи у руках 
палицю, м'яч, переступаючи через 
палицю, мотузок (заввишки 25—30 см). 
Ходити і бігати по дошці, покладеній 
похило (завширшки 20—15 см, кут 
нахилу 15—20°). Ходити по рейці 
гімнастичної лави, по мотузку (завдовжки 
8—10 м), покладеному на підлогу прямо, 
по колу, зигзагоподібне, з торбинкою на 
голові (маса 500г). Стоячи на 
гімнастичній лаві (колоді), підніматись на 
носки, повертатись навколо себе; стояти 
на одній нозі (друга відведена назад, руки 
в сторони). Після бігу, стрибків присідати 
на носках, руки в сторону, вгору, на поясі, 
робити «ластівку». Крутитися парами, 
тримаючись за руки.  
 
Вправи для рук та плечового поясу різні 
вихідні положення: руки перед грудьми, 
руки до плечей (лікті опущені, лікті в 
сторони). З першого положення 
розводити руки в сторони, випрямляти 
вперед, розгинаючи в ліктях; з другого — 
піднімати руки вгору, розводити в 
сторони долонями вгору. З положення 
руки за голову розводити руки в сторони, 
піднімати вгору. Піднімати руки вперед 
— угору зі зчепленими в замок пальцями 
(кисті повертати всередину тильним 
боком). Піднімати обидві руки вгору — 
назад по черзі й одночасно. Піднімати й 
опускати кисті, стискувати і розтискувати 
пальці. 
 
Вправи для ніг та на коригування 
плоскостопості переступати на місці, не 
відриваючи від опори носків ніг. 
Присідати кілька разів підряд, з кожним 
разом нижче, піднімати пряму ногу 
вперед махом. Робити випад уперед, у 
сторону,  тримаючи руки на поясі, 
виконуючи руками рухи вперед, у 
сторону, вгору. Захоплювати предмети 
пальцями ніг, трохи піднімати і опускати, 
перекладати або пересувати їх з місця на 
місце. Переступати приставними кроками 
в сторону на п'ятках, спираючись носками 
ніг об палицю, канат. .п. – сидячи на 
підлозі, ноги прямі, зовнішні склепіння 
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стоп зафіксовані скакалкою, кінці її в 
руках. Потягнути скакалку до себе, 
розгинаючи стопи. Повторити 8-12 разів. 
В.п. – основна стійка, стопи паралельно. 
Передні частини стоп «узяти на себе», 
повертати їх назовні рухами гомілок. 
Повторити 18-26 разів. В.п. – стійка ноги 
нарізно, руки на поясі. Піднятись на 
носочки та опуститись у в.п. Повторити 
18-30 разів. В.п. – стійка ноги нарізно, на 
зовнішніх сторонах стоп. Зігнути та 
розігнути стопи. Повторити 20-30 разів. 

 
Вправи для тулуба та на коригування 
постави Стати до стіни без плінтуса, 
притиснутися до неї потилицею, плечима, 
спиною, сідницею і п'ятками, піднімати 
руки вгору й опускати їх униз. 
Притиснувшись спиною до гімнастичної 
стінки, взятися руками за рейку (на рівні 
стегон), по черзі піднімати зігнуті і прямі 
ноги. Стоячи обличчям до гімнастичної 
стінки, взятися руками за рейку на рівні 
пояса, нахилитися уперед, угинаючись. 
Повертатися, розводячи руки в сторони, з 
положення перед грудьми, за голову. 
Нахилятися уперед, намагаючись 
торкнутися підлоги долонями, піднімати 
за спиною зчеплені руки. Тримаючи руки 
вгорі, нахилятися в сторони. Прийняти 
упор присівши, з упору присівши 
переходити в упор присівши на одній нозі, 
відводячи другу в сторону. Стоячи на 
колінах, сідати на підлогу справа і зліва 
від колін. Лежачи на спині, рухати 
ногами, схрещувати їх; підтягувати 
голову, ноги до грудей — групуватися. 
Лежачи на животі, упиратися руками, 
випрямляти їх, трохи піднімаючи голову і 
плечі. Підтягатися на руках по 
гімнастичній лаві. 

В.п. – основна стійка. 
Погойдування тулуба ліворуч і праворуч 
(«маятник годинника»). Повторити 8-16 
разів. В.п. – сидячи на підлозі, руки на 
поясі, ноги «по-турецьки». Нахил тулуба 
ліворуч, ліктем доторкнутись до коліна 
(видих) і повернутись у в.п. (вдих). Те 
саме виконати праворуч. Повторити 8-12 
разів. 
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Дихальні вправи виконувати дихальні 
вправи.    1. «Вітер». На повільному 
видиху пальцем або всією долонею 
переривати повітряний струмінь так, 
щоб вийшов звук вітру, клич індіанця, 
свист птаха. 2. В.п. – сісти на підлогу, 
схрестивши ноги, спина пряма. Дихання: 
тільки через ліву, а потім через праву 
ніздрю. При цьому праву ніздрю 
закривають великим пальцем правої руки, 
а ліву – мізинцем правої руки. Дихання 
повільне, глибоке. 3.  В.п. – встати, ноги 
на ширині плечей, руки опущені, долоні 
звернені вперед. На швидкому вдиху руки 
притягуються до пахв долонями вгору. На 
повільному видиху опускаються уздовж 
тіла долонями вниз. 4. В.п. те саме. На 
повільному вдиху руки плавно 
розводяться в сторони й піднімаються 
вгору (або в сторони й до грудей). На 
видиху – опускаються уздовж тіла 
долонями вниз. 
Психогімнастика Гра на розвиток 
довільної уваги «Позівахи». Гра на 
розвиток моторно-слухової пам’яті 
«Повтори за мною». Етюд на 
тренування виразності рухів «Візьми і 
передай». Етюд на вираження радості 
«Святковий настрій». Етюд на 
вираження сміливост «Капітан». Етюд 
на вираження нахабства «Нахаба». 
Етюд на напруження і розслаблення 
м’язів ніг «Сонечко і хмарка».  
Вправи на розслаблення . Вправи 
проводяться лежачи на підлозі. Руки 
нерухомо лежать вздовж тулуба 
долонями донизу, ноги злегка розсунуті, 
очі закриті. 
Релаксація рук. 
Ліву руку підняти невисоко від підлоги, 
тримати 10-15 сек., згодом розслабити. 
Те ж повторити з другою рукою. 
Напружити обидві руки, лежачи на 
підлозі, на 5-10 сек., згодом розслабити 
їх. Повторити 2-3 рази. 
Релаксація ніг. 
Підняти пряму ногу невисоко над 
підлогою на 5-10 сек., згодом опустити, 
розслабити м’язи. Напрягти сідничні 
м’язи на 5-10 сек., згодом розслабити їх. 
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Релаксація м’язів тулуба. 
Втягнути живіт у себе, напружити м’язи 
преса, утримати це положення протягом 
5-10 сек., згодом розслабитись. 
Вигнутися в попереку із положення 
лежачи на спині, утримати положення 
протягом 5-10 сек., згодом повернутися 
в початкове положення і розслабитись. 
Релаксація м’язів шиї. 
Нахилити голову вправо – зафіксувати 
напруження лівосторонніх м’язів шиї, 
повернутися в поч. пол. Нахилити 
голову вперед – зафіксувати 
напруження м’язів задньої частини шиї, 
повернутися в поч. пол. 
Релаксація лицьових м’язів. 
Округлити рот, ніби кажучи «ох!», 
відчути напруження, згодом розслабити 
губи, повторити 2-3 рази. Якомога 
ширше посміхнутись, слідкувати за 
напруженням в щоках, розслабитись. 
Повторити 2-3 рази. 
Хвилинки-здоровинки виконувати 
«хвилинки-здоровинки». Сидячи, 1- 
піднімаючи праву руку вгору, 
торкнутися лівого вуха; 2- в.п.; 3-4 – те 
саме іншою рукою. Повторити 3-4 рази. 

Те саме, руки за головою. 1 – 
нахил уперед, торкнутися ліктем лівої 
руки стола; 2 – те саме ліктем правої 
руки; можна двома ліктями відразу. 
Повторити 5 разів. Те саме, ноги злегка 
розставити. 1-4 – притупуючи ступнями 
ніг, переставляючи їх, випрямити ноги; 
5-8 – зворотний рух. Повторити 2 рази. 
«Гімнастика для носа»: трьома 
пальцями повернути ніс ліворуч, 
праворуч, задерти вгору («кирпатий 
носик») 
Провести вказівним пальцем уверх від 
лобової частини до кінця носа («з’хати з 
гірки»). 
Потерти вушні раковини до 
почервоніння. Запропонувати дітям 
порівняти, у кого червоніші вуха, а 
потім запропонувати потерти вуха одне 
одному. Злегка поплескати по вухах (7-
10 разів). Закрити вухо долонею і 
постукати по ній пальцями другої руки 

 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння виконувати дихальні 
вправи.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння розслаблятися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвивати вміння виконувати «хвилинки-
здоровинки». 
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(6-7 разів). Те саме зробити з другим 
вухом. 
 
Вправи на розвиток дрібної моторики 1. 
Великим та вказівним пальцями 
розкручувати на столі дзиґу. 2. 
Затискувати пальцями рук невеликий 
гумовий м’яч. 3. Крутити пальцями рук 
невеликий гумовий м’ячик. 4. 
Напружувати пальці, трохи згинаючи їх. 
5. Почергово захвачувати рейку 
гімнастичної стінки руками, хватом 
зверху, хватом знизу. 6. В.п.: Стоячи, в 
правій руці тенісний м’яч. Кинути м’яч об 
підлогу та спробувати піймати його 
однією рукою. 
Рухливі ігри та ігрові вправи Ігри з 
ходьбою, бігом, рівновагою: «Птахи і 
зозуля», «Гуси-лебеді»; «Ми веселі діти»; 
«Чия ланка швидше збереться»; «Зроби 
фігуру»; «Каруселі»; «Хто перший»; 
«Мишоловка»; «Квач»; «Карасі і щука»; 
«Хитра лисиця»; «Шпаки»; «Теремок»; 
«Хлібчик». 
Ігри з повзанням і лазінням: «Ведмідь і 
бджоли»; «Хто швидше до прапорця»; 
«Курочка і горошинки». 
Ігри з киданням та ловінням предметів: 
«Мисливці і зайці»; «Цілься краще»; 
«Серсо»; «Підкинь і злови»; «Не давай 
м'яч»; «Кільцекид». 
Ігри із стрибками: «Вудочка»; «Хто краще 
стрибне»; «Чижик у клітці»; «Не боюсь»; 
«Снігурі і кіт»; «Не залишайся на 
підлозі». 
Ігри на орієнтування в просторі: 
«Піжмурки»; «Горюдуб»; «Відгадай, чий 
голосок?»; «Заборонений рух»; «Бережи 
предмет»; «Чий вінок кращий»: 
«Довгоносий журавель»; «Ходить гарбуз 
по городу...». 
Доріжка перешкод. Послідовно 
виконувати такі вправи: біг, підлізання 
під дугу, пролізання в обруч, ходьба по 
колоді (лаві), стрибок у глибину, 
повернення бігом на місце старту. 
 

 
 
Розвивати дрібну моторику. 

«РІДНА ПРИРОДА» 
Нежива природа: 
Пори року 

Спостерігати за послідовністю сезонних 
змін у природі: зміною положення сонця, 
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Сонце, Місяць, небо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стану ґрунту, води, повітря, рослин, 
поведінкою тварин, діяльністю людей. 
Знати послідовність пір року, характерні 
прикмети кожного сезону. Осінь. Небо 
часто вкривається хмарами, дощить. Буває 
туман. Від нього все стає мокрим, погано 
видно, вологе повітря, земля мокра. Зима. 
Сонце світить, але не гріє, холодно, морозно, 
падає сніг. Сніг буває липким і розсипчастим. 
У морозну погоду сніг скрипить під ногами. 
Зимою бувають такі явища як снігопад, 
хуртовина, відлига. Весна. Сонце 
піднімається вище і гріє сильніше. День стає 
більшим. Сніг, лід тануть, з’являються 
струмочки. Під впливом сонячного тепла 
рослини оживають, з’являються бруньки, 
маленьке зелене листячко, зеленіє трава, 
прилітають птахи. Літо. Жарко, все 
нагрівається. Дерева і трав’янисті рослини – 
зелені. Квітнуть квіти. Літом бувають грози. 
Після грози може з’явитися веселка.  

Ознайомлювати дітей з 
поширеними в даній місцевості явищами 
природи (наприклад, снігопад; 
хуртовина, льодохід, гроза, град). Уміти 
визначати явища неживої природи (сніг, 
дощ), навчатися позначати їх у календарі 
природи. Ознайомлювати з назвами 
місяців, пояснювати їх походження. 
Продовжувати розширювати знання 
дітей про сезони на основі комплексу 
ознак, характерних для неживої природи, 
рослинного і тваринного світу. 
 
 
 
Розширювати уявлення дітей про 
компоненти видимого космосу (Сонце, 
Місяць, зорі). Пояснювати, що Сонце 
світить і гріє, що кількість сонячного 
тепла і світла неоднакова в різні пори 
року (навесні і влітку Сонце високо в 
небі, воно зігріває землю, воду, повітря; 
восени і взимку від нього падають косі 
промені, тому тепла менше). Учити 
помічати зміни в стані Сонця, неба; 
чим вище сходить Сонце над землею, 
тим більше від нього тепла і світла. 
Вправляти, що сонячне тепло і світло 
потрібні для життя людей, тварин, росту 
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Вода. Стани води.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земля. Тверді тіла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повітря.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рослин. Пояснювати, що Місяць 
приходить на зміну Сонцю вночі; що 
зорі побачити ми можемо тільки нічному 
небі.  
 
 
Розширювати уявлення про воду як 
середовище для життя живих істот, учити 
розрізняти її стан. Вода буває теплою, 
гарячою, від нагрівання вона закіпає, під 
час кипіння вона перетворюється в пар. 
Знайомити дітей з річками, іншими 
водоймами найближчого оточення, 
колодязями, з яких беруть воду для 
споживання. Вода – це рідина, тому вона 
розливається, її потрібно тримати в 
посуді. Пояснювати правила 
користування водою: не забруднювати, 
використовувати за призначенням та 
правилам обережного поводження біля 
води. Розрізняти деякі види хмар.   
 
 
 Розрізняти глину, каміння, ґрунт, вони 
тверді, зберігають форму. Пісок 
сипучий, каміння тверде, не 
розсипається. Знайомити з 
використанням каміння, піску, глини в 
народному господарстві. Пояснювати, що 
рослинам для росту потрібен ґрунт, який 
має поживні речовини, вологу. 
Розширювати вміння розрізняти землю за 
станом (суха, волога, пухка, тверда). 
Пояснювати дітям, що земля є 
середовищем для росту рослин, життя 
тварин; розуміти залежність росту рослин 
від стану землі. Вчити дбати про землю на 
квітниках та ділянках, показуючи приклад 
на ділянках дитячого садка.    
 
 
Допомагати дітям зрозуміти, що навколо 
нас є повітря. Воно прозоре, легке, може 
мати приємний і неприємний запах. 
Повітря необхідне людям, тваринам і 
рослинам для дихання. Показати, що 
повітрям дихають живі істоти. 
Пояснювати, що повітря буває теплим, 
холодним, чистим, забрудненим; що 
для дихання потрібне чисте, свіже 
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Природні явища.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рослини 
Рослини найближчого оточення.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овочі і фрукти.  
 
 
 
 
 
 
 
Вирощування рослин 

повітря. Ознайомлювати дітей з тим, як 
підтримувати чистоту повітря в 
приміщенні: провітрювання, вологе 
прибирання. 
 
 
Поглиблювати знання дітей про типові для 
даної місцевості явища природи 
(наприклад, туман, вітер, гроза тощо). 
Розповідати про особливості в даному 
регіоні України таких явищ природи, як 
туман, іній, веселка, ожеледь. 
Розширювати уявлення про те, що 
повітря, вода, ґрунт, пісок, каміння – це 
нежива природа. Вони потрібні для життя 
живих істот – рослин, тварин, людей. 
Знайомити з особливостями сезонних 
змін природи.   
 
 
Розширювати знання дітей про 
різноманітність рослинного світу. 
Розрізняти і називати рослини 
найближчого природного оточення: 
дерева, кущі, трав’янисті рослини, лісові 
ягоди, гриби. Розширювати уявлення про 
будову рослин, функції їх окремих частин 
(корінь, стебло (стовбур), квіти, плоди), у 
квіток є пелюстки. Рослини живі, вони 
живляться, розмножуються, для їх росту 
необхідні світло, тепло, волога, поживні 
речовини. Уточнювати уявлення дітей 
про місце зростання різних рослин 
(город, сад, парк, поле, ліс). Формувати 
узагальнені поняття про культурні 
рослини. Пояснювати, що культурні 
рослини вирощують люди на городах, 
полях. Люди використовують рослини в 
господарстві, із пшениці, ячменю, вівса 
виготовляють хліб, крупу, 
печиво.Розширювати знання дітей про 
значення рослин у природі: поліпшують 
повітря, ґрунт, воду; забезпечують їжею 
тварин, людей. 
 
 
Продовжувати формувати у дітей 
уявлення про овочі і фрукти за такими 
ознаками: овочі й фрукти їдять, їх 
спеціально вирощують; овочі ростуть на 
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Тварини.  
Формувати уявлення дітей про те, що 
тварини – живі істоти, що для життя їм 
потрібні певні умови: повітря, їжа, 
поживні речовини, вода, світло, тепло. 
Заохочувати дітей надавати допомогу 
тваринам, виконувати посильну до 
допомогу по догляду за мешканцями 
куточка природи. 
 
Тварини місцевості проживання.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дикі тварини.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

городі (у полі), фрукти – в саду. 
Виробляти вміння порівнювати й 
характеризувати плоди овочів і фруктів 
за формою, забарвленням, розміром, 
смаком.  
 
Залучати дітей до посильної праці по 
догляду та вирощуванню рослин. 
Спостерігати за послідовністю росту й 
розвитку рослин (у кімнаті на підвіконні 
дитячого садочку): за сходами рослин, 
цвітінням, які в них плоди. Вправляти 
дітей використовувати узагальнюючі 
слова: культурні, кімнатні, отруйні 
рослини. Формувати знання про 
елементарні правила безпечної поведінки 
з рослинами (не збирати незнайомі 
рослини, не їсти їх, на прикладі кропиви 
пояснити, що рослини можуть наносити 
шкоду шкірі тощо). 
 
Продовжувати вчити дітей розпізнавати 
тварин своєї місцевості. Знати назви, 
розрізняти по зовнішньому вигляду 
вівцю, барана, корову, свиню, собаку, 
кота, індика, півня, горобця, ворону, 
ластівку, зозулю, метеликів, жуків 
(колорадський, хрущ), коника, мурашку, 
бджолу, жабу, ящірку. Ознайомлювати з 
тим, як вони живляться і чим: одні із них 
їдять зерно (птахи), траву (корова, кінь), 
інші – м’ясо (вовк, лисиця) тощо. 
Розповідати де вони живуть, як 
пересуваються, як захищаються від 
небезпеки, будують житло, укриття. 
Розширювати знання дітей про цікаві 
особливості життя тварин та рослин 
місцевості проживання. Пояснювати, що 
корову, свиню, курей, собаку, кота та 
інших свійських тварин годують люди; 
вовк, лисиця, заєць, дятел і другі тварини 
добувають їжу собі самі.  
 
 
Розширювати загальне уявлення дітей про 
диких тварин на основі таких ознак: 
самостійно добувають корм, 
захищаються, будують житло, піклуються 
про потомство. Знайомити з життям диких 
тварин (заєць, їжак, білка, вовк, лисиця) у 
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Свійські тварини.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діяльність людей в природі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наше здоров’я і природа.  

різні пори року, за допомогою малюнків, 
оповідань, кінофільмів. Пояснювати, що 
місцезнаходження диких тварин залежить 
від наявності там корму і схованки від 
небезпеки. 

Навчати розпізнавати за 
зовнішніми ознаками тварин та мати 
уявлення про цікаві особливості їх 
поведінки, середовище існування, житло 
(дупло, гніздо, нора). Розширювати 
знання дітей про особливості життя 
тварин у різні пори року (на прикладі 
поширених у даній місцевості тварин: 
жаб, ящірок, комах, звірів, птахів). 
Навчати розуміти відмінності між 
тваринами: хижими і травоїдними. 
Пояснювати, що в природі немає 
корисних і шкідливих тварин. 
Ознайомлювати з підгодівлею птахів 
взимку, пояснювати, що таке годівниця, 
ознайомлювати з деякими видами 
годівниць. Взимку, разом з дітьми, навчати 
підгодовувати птахів. 
  
Формувати загальне уявлення дітей про 
свійських тварин на основі таких ознак: 
живуть поруч з людиною, дають користь, 
люди створюють потрібні для їхнього 
життя умови. Розповідати дітям про цікаві 
особливості їх поведінки. Ознайомлювати 
з деякими тваринами віддалених регіонів 
(наприклад, слон, жирафа). 
Ознайомлювати з прикладами як можна 
створювати умови для життя свійських 
тварин.   
 

Розширювати знання дітей про 
різні види діяльності людей у природі: 
сільськогосподарської – вирощування 
рослин, тварин. Ознайомлювати з 
вирощуванням декоративних рослин для 
прикрашення житла, парків, скверів. 
Пояснювати дітям, що діяльність у природі 
забезпечує необхідні для життя людей 
умови; що користуватися дарами 
природи слід так, аби не зашкодити 
довкіллю та своєму здоров’ю. Називати 
деякі негативні наслідки поведінки людей: 
знищення великої кількості квітучих 
дикорослих рослин, тварин, забруднення 
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  Навчати орієнтуватися в основних 
показниках свого здоров’я (гарний 
настрій, відсутність больових відчуттів, 
апетит тощо). Розповідати дітям про 
цінність життя і здоров’я людей, їх 
залежність від природного довкілля, 
власної поведінки та поведінки оточуючих 
людей. Пояснювати дітям про те, який 
буває фізичний стан рідних, близьких, 
товаришів; розповідати про необхідність 
виявлення співчуття, якщо людина має 
поганий стан здоров’я, виявляти бажання 
їй допомогти. 
 
Збереження здоров’я.  
 
 
 
 
 
 
Правила екологічної безпеки.  
 

ґрунту та ін. Пояснювати як доглядати за 
тваринами і птахами живого куточка: 
допомагати дорослим готувати корм, мити 
годівниці і поїлки. Знайомити з правилами 
безпечного та правильного користування 
лопатами, грабарками, лійками та іншими 
знаряддями. 
 
 
Формувати у дітей елементарні 
уявлення про залежність здоров’я від 
стану природного довкілля. Підводити 
дітей до розуміння позитивного впливу 
природних чинників (сонце, повітря, 
вода) на здоров’я. Пояснювати як 
користуватися ними. Розуміти, що 
перебування в природному оточенні (ліс, 
море, річка, поле, луки) викликає 
позитивні емоції, хороший настрій, 
почуття спокою, які сприяють 
покращенню самопочуття людини. 
Розповідати про продукти, які наносять 
шкоду здоров’ю (чіпси, сухарики, желейні 
цукерки тощо). Пояснювати, що таке 
шкідливі звички. Ознайомлювати з 
продуктами рослинного та тваринного 
походження,  пояснювати, що потрібно 
надавати їм перевагу в харчуванні.   
 
Знайомити із правилами безпечної 
поведінки в природному довкіллі: дихати 
чистим повітрям, їсти не забруднені овочі 
та фрукти, купатися в чистій воді, 
пояснювати як додержуватись правил 
перебування на повітрі в сонячну та 
холодну погоду, у негоду. 
Знайомити дітей з деякими 
природоохоронними заходами, що 
проводяться в даному регіоні 
(наприклад, обмеження полювання на 
деяких тварин і обмеження збирання 
дикорослих рослин, очищення ставків, 
річок тощо). 
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
Кількість та лічба:  
 
Число і цифра. 
назви чисел від 1 до 10. 
 

Формувати знання про назви чисел від 1 
до 10. Ознайомлювати дітей з цифрами (1 
– 9 (0)) та їх написанням. Пояснювати 
дітям на прикладах відповідність між 
цифрою та відповідною кількістю 
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Лічба в межах десяти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

множин. Формувати знання про склад 
чисел в межах десяти з одиниць.   
Формувати поняття «до», «перед», «між», 
«на 1 одиницю більше (менше)». Вчити 
визначати місце того чи іншого числа в 
ряду за його відношенням до 
попереднього та наступного, розуміти 
відношення чисел у межах 10: більше, 
менше, порівну; зменшувати або 
збільшувати числа у межах 10 на 1. 
Порівнювати дві множини за кількістю. 
Формувати поняття «більше на», «менше 
на», «порівну», «стільки ж». 
Ознайомлювати дітей зі знаками плюс 
(+), мінус (–), дорівнює (=).   

 
 

Навчати лічити в межах десяти за участю 
різних аналізаторів. Знати цифри 1 – 10. 
Розуміти відношення між числами (в 
межах 10): кожне наступне число більше, 
а попереднє – менше на одиницю; 
визначати між якими числами 
знаходиться задане число, які числа 
суміжні із заданим числом. Знати склад 
чисел в межах 10: кожне число можна 
розкласти на одиниці і утворити із 
одиниць. Формувати уявлення про те, що 
число не залежить від величини 
предметів, відстані між ними, 
просторового розміщення і напряму 
лічби (зліва – направо або справа – 
наліво). Вчити розрізняти графічне 
зображення чисел; позначати кількість 
відповідною цифрою. Формувати знання 
складу числа, у межах десяти. Вчити 
порядкової лічби в межах 10. Розрізняти 
кількісну і порядкову лічбу, відповідати 
на запитання: скільки? який?. Вправляти 
у лічбі в прямому та зворотному 
порядку. Порівнювати числа, формувати 
поняття про пару.   
Формувати вміння виконувати 
елементарні дії додавання і віднімання в 
межах 5. Вправляти у розв’язанні 
елементарних прикладів практично. Дати 
уявлення про просту арифметичну 
задачу та її структуру. Знати, що для 
розв’язування задачі потрібно 
користуватися цифрами. 
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Просторові уявлення :  
 
Орієнтація у просторі 
вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, 
попереду, позаду, посередині 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Величина:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометричні  уявлення (форма). 
 
 
 

 
 
 
 
Розширювати знання дітей про 
розташування предметів у просторі 
(вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, 
попереду, позаду, посередині) та 
визначення напрямку руху (вперед, 
назад, наліво, направо). Формувати 
вміння орієнтуватися в просторі 
відносно себе (з лівого боку від мене 
стілець, попереду мене грається 
Оленка); визначати просторове 
положення відносно певного предмета. 
Навчати змінювати напрям руху під час 
ходьби, бігу. Визначати словом 
розміщення предметів у приміщенні. 
Знати загальний вигляд зошита 
(обкладинка, сторінки (чи листки), на 
сторінках є поля). Вчити орієнтуватися 
на аркуші паперу: знаходити праву, ліву, 
верхню, нижню сторону аркуша.   
 
Вчити визначати товщину предмета, 
порівнювати предмети однакової і різної 
товщини (товщий, тонший, рівні за 
товщиною). Уміти складати умовні мірки. 
Виробляти вміння вимірювати висоту, 
довжину, ширину, товщину за допомогою 
різноманітних умовних мірок: стрічок, 
паличок, кубиків тощо; лічити, скільки 
разів умовно взята мірка помістилась в 
даному об’ємі, довжині, ширині тощо 
(скільки разів покладеться паличка по 
довжині стрічки). Формувати вміння 
вимірювати сипучі речовини та рідини 
формочками, чашечками, ложками 
(скільки ложок крупи в чашці, скільки 
стаканів води у відерці). Формувати 
вміння визначати рівність і нерівність 
предметів за масою незалежно від їх 
зовнішнього вигляду. Формувати вміння 
групувати та класифікувати предмети за 
масою. 
 
 
 
Ознайомити з поняттям «ціле», 
«частина». Пояснити, що ціле можна 
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Часові уявлення. 
Дні тижня. Місяці. Пори року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одиниці часу. 
 

розділити на частини. Навчити ділити 
коло, квадрат на 2, 4 рівні частини, із цих 
частин, знову складати коло, квадрат. 
Розрізняти овал, коло. Визначати 
чотирикутник за такими ознаками: 
чотири кута, чотири сторони. 
Ознайомити з характерними 
особливостями піраміди (в основі 
трикутник (чотирикутник), у неї є грані і 
вершина), обстежувати її форму. 
Розрізняти і правильно називати 
піраміду. Вправляти дітей знаходити 
подібність і відмінність фігур (квадрат, 
трикутник мають кути; коло і куля мають 
округлу форму). Пояснювати, що 
відрізняє квадрат і трикутник (у 
трикутника три сторони, а у квадрата 
чотири). Порівнювати різні фігури між 
собою, знаходити подібне і відмінне в їх 
формі. Визначати форму різних 
предметів, порівнюючи їх зі знайомими 
фігурами (м’яч, кавун – схожі на кулю, 
косинка – на трикутник). 
 
Навчати послідовно називати дні тижня, 
знати, який день був учора, який 
сьогодні, який буде завтра. 
Диференціювати поняття: зараз, згодом, 
раніше, пізніше. Вчити послідовно 
називати пори року (весна, літо, осінь, 
зима). Продовжувати ознайомлювати із 
назвами місяців та їх послідовністю. 
 
 
Ознайомлювати з одиницями часу: 
секунда, хвилина, година; доби (частини 
доби – ранок, день, вечір, ніч); тиждень – 
сім діб, місяць – 4 тижні, рік – 4 пори 
року.   

«РОЗВИВАЄМО МОВУ ТА МОВЛЕННЯ»  
Розвиток звукосприймання та 
звуковимови. 
 Уміти чітко розрізняти  на слух групи 
звуків: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, дз-дж, 
ч-ц, р-л. регулювати силу голосу,  
швидкість вимови. 
 
 
 
 

Продовжувати розвивати мовленнєве 
дихання, фонематичний слух, 
інтонаційноїу варрвиразноість мови. 
Оволодівати усіма звуками рідної мови 
відповідно до орфоепічних норм, 
дотримуватися засобів інтонаційної 
виразності. 
Закріплювати поняття: звуки голосні й 
приголосні,  слово,  склад, речення. 
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Збагачення словникового запасу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток граматичної будови мови. 
словотворення: за допомогою суфіксів 
(борода-бородатий, теля-телячий), 
префіксів  (голос-безголосий, їхати-
виїхати), складних слів (довгі вуха-
довговухий). 
Утворювати синонімічні відтінки слів: 
пестливості (котик-кошеня-кошенятко), 
збільшення (вовк-вовчище, рука-ручище), 
зменшення (будинок-будиночок). 
 
 
 
 
 
 
 

Розрізнювати звуки на слух, їхню 
послідовність у словах різної звукової 
структури. 
Визначати послідовність звуків у 
двоскладових та трискладових словах. 
Розвивати навичку робити звуковий 
аналіз слів типу рак, жук; інтонувати та 
позначати відповідними фішками м’які 
приголосні зм’яким знаком та звуком і 
(сіль, тінь, ліс, дім). 
Визначати послідовність звуків у словах 
зі збігом приголосних (хліб, слон, 
Катруся). 

 
Уточнювати та збагачувати словник дітей 
згідно тем визначених у попередніх 
роках, а також тем»Взаємостосунки між 
дітьми», «Навколо рідної природи», 
«Праця дорослих», «наші найменші 
друзі», «Запрошуємо в 
гості».Ознайомлювати дітей із 
багатозначними словами, омонімами (кує 
коваль, зозуля). 
Стимулювати дітей до використання у 
мовленні видових та родових понять 
(квіти, дерева – рослини). 
Активізувати словник дітей  у процесі 
ігор, вправ, розгляду картин, читання 
художніх творів. 
Уточнювати розуміння дітьми 
абстрактних просторових та часових 
понять, слів із переносним значенням. 
     Розрізнювати відтінки у значеннях 
слів (плакати, ревти, репетувати, 
вередувати). 

 
Розвивати уявлення про слово. 
Закріплювати  та удосконалювати 
граматичні навичи, здобуті у. 
 попередні роки. Виховувати 
критичне ставлення до граматичних 
помилок. Вживати у мовленні 
невідмінювані іменники, дієслівні форми 
, прислівники, а також слова із 
чергуванням приголосних 
звуків.Розвивати  навички самоконтролю, 
виправлення граматичних помилок, 
прагнення розмовляти чистою 
українською мовою. 
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Розвиток активного мовлення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виховувати у дітей уміння звертатися при 
потребі за допомогою до дорослих при  
побудові висловлювання. 
Стимулювати дітей до  
Привчати промовляти речення з різними 
інтонаційними відтінками (пестливо, 
ласкаво, офіційно). 
Вживати речення  із звертаннями, 
вигуками, прямою мовою, частками, 
дотримуючись відповідної інтонації. 
Спонукати дітей до утворення  
граматичних форм порівняльного 
ступеня прикметників (довгий, довший, 
найдовший).  
Користуватися наголосом при зміні слів 
(лялька,ляльки,ляльок). 
Утворювати та вживати різні типи речень 
з однорідними членами і з’єднувальною 
голосною «і» та без неї, з узагальнюючим 
словом, з вигуками, сполучниками ніби, 
немов, наче, як; узгоджувати слова в 
роді, числі та відмінку; розвивати 
чуття мови, уваги до граматичних 
помилок, навички самокорекції і 
самоконтролю. 
 При організації ігор вчити дітей 
повідомляти назву гри , описувати ігрові 
елементи, пояснення правил гри; 

формувати уявлення про слово; 
 ознайомлювати з терміном 

«речення»;  здійснювати  поділ речення 
на слова і складати речення із 2-4 слів; 
закріплювати знання про те, що звуки і 
склади в слові, слова в реченні 
вимовляються в певній послідовності. 

Ознайомлювати із способами 
подовження речення: Пташка співає, 
Пташка голосно співає. Гарна пташка 
голосно співає. 

Уміти  вступати в невимушену 
розмову з дорослими на запропоновані 
теми; самостійно звертатись із 
запитаннями, проханнями до дорослих, 
називаючи їх на ім’я та по батькові; 

 володіти ввічливою формою 
звернення: Ви. Вітатись і прощатись з 
дорослими. Слухати мову дорослих, не 
перебиваючи їх. Розмовляти лагідним 
тоном, ввічливо, дотримуючись засобів 
інтонаційної виразності та відповідних 
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Робота з книгою 
 

форм ввічливості. Бути стриманим і 
ввічливим, розмовляючи із незнайомими 
людьми; 

у спілкуванні з однолітками бути 
взаємно ввічливим, тактовним; 
розмовляти спокійним і лагідним тоном, 
не кричати, не перебивати товариша. 
Уникати грубих, зневажливих слів. 
Засвоєння  ласкаво- лагідної форми 
звертання ( Оленко,  Івасю, Марійко); 
 володіти  формами ввічливості: 
доброго дня Вам (тобі). Вітаю Вас (тебе), 
день добрий, доброго здоров’я, на 
добраніч, вибачте, будь ласка; 
 Уміти логічно  і послідовно 
будувати розповідь, без повторів і довгих 
пауз ; 
 Заохочувати дошкільників 
ділитися власними переживаннями; 

складати оповідання за одним 
малюнком та серіями малюнків, за 
ігровою ситуацією. Дотримуватися 
структури сюжетної розповіді: зазначати 
час і місце дії, давати коротку 
характеристику дійових осіб. 

 
Діти цього віку мають оволодіти 

уміннями сприймати літературні та 
фольклорні твори, розуміти зміст, ідею 
твору, основну сюжетну лінію казки чи 
оповідання, визначати головних 
персонажів.  
 З допомогою вихователя 
знаходити у тексті засоби виразності 
(порівняння, епітети, метафори, 
добирають до слів синоніми. 
 Відтворювати  і з допомогою 
вихователя пояснювати зміст 
гумористичних творів, прислів’їв, 
приказок. 
Відгадувати загадки. Брати участь 
у бесіді за змістом художнього твору. 
Висловлювати свої враження, 
переживання. Передавати своє ставлення 
до персонажів на основі аналізу їхніх 
вчинків. 
Формулювати оцінно-етичні судження.  
Співвідносити ведінку персонажів із 
реальними подіями. 
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Зіставляти два художні твори близькі за 
змістом, темою, ідеєю, знаходити спільне 
та відмінне. 
Відтворювати у мовленні образні 
висловлювання із художнього твору. 
Брати участь у розігруванні щедрівок, 
колядок, закличок, в сюжетно-рольових 
іграх за мотивами  творів. 
Знати тексти скоромовок, чистомовок. 
Складати  невеличкі розповіді, казкові 
історії за змістом скоромовок. 
Придумувати іншу кінцівку твору. 
Мати  уявлення про структуру книжки, 
види книг. 

«ДИТИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ» 
Сім'я, родина 
знання дітей про своє повне ім'я, 
прізвище, вік, домашню адресу, ім'я та по 
батькові своїх батьків та інших членів сім'ї. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дитячий садок 
Дотримуватися встановлених правил 
культури поведінки в дитячому садку і 
громадських місцях, виконувати їх без 
нагадування і під час відсутності 
дорослих. 
 
 
 

Формувати уявлення дітей про членів сім'ї 
та їхні обов'язки: батьки займаються 
вихованням дітей, працюють, щоб 
забезпечити сім'ю; дідусі та бабусі є 
найстарішими та наймудрішими членами 
родини; діти повинні допомагати по 
господарству (у приготуванні їжі, 
прибиранні оселі, приймати гостей, старші 
діти допомагають батькам доглядати 
молодших). 
Збагачувати знання дітей про емоційні 
стани і почуття оточуючих людей з їхнього 
вигляду, інтонації, дій. Виховувати 
поважати почуття інших людей. 
Залучати дітей до створення і шанування 
сімейних традицій: ведення сімейних 
альбомів, зберігання сімейних реліквій. 
Привчати дітей виявляти повагу до 
дорослих: поступатися місцем, пропонувати 
допомогу, подати потрібну річ, дякувати за 
виявлену турботу. 
Привчати піклуватися про близьких, 
помічати піклування про себе. 
Формувати морально-етичні якості: 
безкорисливість, доброту, 
справедливість, чесність. 
 
Формувати гуманні почуття, збагачувати 
уявлення про доброту, як найважливішу 
моральну якість людини, чуйність, 
сміливість і боягузтво, скромність і 
зазнайство. 

Виховувати турботливе ставлення 
до людей, уміння помічати невдачі 
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товаришів, прагнути допомогти, 
захищати слабшого. 

Виховувати доброзичливість у 
відносинах з дорослими, товариські 
стосунки з однолітками. 

Спонукати дітей виражати своє 
ставлення до вчинків ровесників, давати 
їм оцінку, справедливо пояснювати свої 
вимоги, пропозиції, допомагати 
правильно оцінювати власні вчинки. 

Формувати у дітей уміння ставити 
загальну мету у спільних іграх та інших 
видах діяльності, і досягати її 
дотримуючись правил взаємовідносин, 
гуманної та колективістської 
спрямованості. 

Формування основ морально-
вольових якостей особистості дитини: 
організованості, дисциплінованості в 
поведінці, стосунках і спільній 
діяльності, відповідальності та 
наполегливості у досягненні позитивних 
цілей. 

Виховувати у дітей повагу один до 
одного: вітатися, хлопчикам поступатися 
місцем дівчаткам, дякувати за допомогу. 

Збагачувати знання дітей про 
дитячий садок: назву групи, дорогу з 
дому до дитячого садка. Формувати 
уміння орієнтуватися у приміщенні і на 
ділянці дитячого садка. 

Закріпити елементарні правила 
безпеки життєдіяльності: правила 
поводження з вогненебезпечними 
предметами,  користування предметами 
домашнього вжитку (телевізором, 
праскою, магнітофоном). Розповідати про 
запасні виходи і правила користування 
ними. 

Поглиблювати інтерес до праці 
дорослих, поповнювати уявлення про 
зміст і значення результатів праці. 
Формувати уміння помічати 
взаємозв'язки у праці людей (наприклад, 
повар приготував обід, няня принесла їжу 
у групу і нагодувала дітей). 

Формувати бережливе ставлення 
до предметів, які створила людина своєю 
працею. 

Розширювати уявлення про працю 
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Народознавство 

людей на промисловості (заводах, 
фабриках), на будівництві, на 
підприємствах і установах культурно-
побутового обслуговування населення 
(пошта, лікарня, бібліотека), їхнє 
призначення, основні професії людей. 

Розвивати усвідомлення дитиною 
себе як майбутнього школяра. 
Ознайомити зі школою, вчителем, 
класом, шкільним обладнанням. 
 
Виховувати інтерес і любов до рідного 
краю. Ознайомити з визначними 
пам'ятками рідного міста (села), України 
та її столицею - Києвом. 
 
 
Виховувати повагу до сімейних та 
народних традицій (вшанування пам'яті 
предків, відзначення традиційних дат, 
родинних свят). 
Ознайомити з традиційним 
облаштуванням оселі (рушники та ін.), 
традиційними стравами, правилами 
етикету. 
Поглиблювати знання про народну 
творчість: пісні, приказки, прислів'я, 
казки, ігри та іграшки. 
 

«ГРА» 
Сюжетно-відображувальна гра.  
Самостійно вибирати тему для гри, 
розвивати сюжет на основі власного 
досвіду, здобутого в результаті 
спостережень за навколишнім життям, а 
також знань, одержаних на заняттях під 
час читання літературних творів, казок. 
Учити поєднувати знання, здобуті з 
різних джерел та відображати їх у 
єдиному сюжеті гри 
(«Магазин»,(супермаркет), 
«Поліклініка», «Аптека», «Дитячий 
садок», «Перукарня», «Школа», 
«Зоопарк»). 
 
 
 
Дидактичні ігри.   
 
 

Спонукати дітей  позначати  
словом роль гри, узгоджувати тему гри, 
розподіляти ролі, підбирати ігровий 
матеріал. Допомагати дітям будувати 
сюжети гри, деяким дітям знаходити 
партнерів для гри. 
       У процесі гри спонукати дітей 
додержуватися засвоєних норм та правил 
поведінки. Допомагати дітям виділяти 
моральний аспект стосунків, що пов’язані 
з роллю (чуйність, піклування). 
Виховувати відповідальність за свою 
поведінку в спільній грі, прагнення 
реалізувати ігровий задум.     
 
Розвивати спостережливість, вміння 
обстежувати предмети, порівнювати їх, 
помічати незначну відмінність у їхніх 
ознаках (колір, форма, розмір, матеріал), 
визначати зміни в розміщенні предметів 
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Конструктивно-будівельні ігри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(спереду – ззаду, праворуч – ліворуч, під 
– над, посередині - збоку). 
Розвивати вміння впізнавати за описом 
тварину, вид транспорту тощо. 
Розвивати мислення, здатність 
поєднувати предмети за загальними 
ознаками, активізувати й поповнювати 
словниковий запас. Розвивати вміння 
складати з частин ціле: картинки з 
кубиків, мозаїку, розрізні картинки, 
пазли; ділити ціле на частини. Вчити 
розділяти складну форму предмета на 
елементи відповідно до зразків.  
    Заохочувати до самостійних 
дидактичних ігор з предметами, з 
настільно друкованим матеріалом. 
   Формувати інтерес до навчання у 
школі, розвивати знання про предмети, 
необхідні для навчання. 
   Розвивати знання про природу, уміння 
описувати фрукти, дерева, квіти, 
розрізняти їх за зовнішнім виглядом, 
смаком, запахом, дотиком. 
Поглиблювати знання про працю та 
життя людей, розвивати вміння добирати 
знаряддя праці відповідно до професії. 
    Розвивати знання про характерні 
ознаки диких і свійських тварин, птахів, 
їхніх малят, їжу, користь та шкоду, 
догляд людини за тваринами.  
       Розвивати знання про сезонні ознаки 
та послідовність пір року. 

Розвивати вміння лічити у прямому 
та зворотному напрямку, порівнювати 
числа; розвивати уявлення про 
геометричні форми. 
 
Розвивати конструктивне мислення та 
просторові уявлення. Розвивати вміння 
порівнювати деталі, знаходити в них 
спільне й відмінне, розвивати  зорове, 
слухове, дотикове сприймання, 
розрізнення кольорів, форми, величини, 
призначення предметів, оволодівати 
способами кріплення деталей, 
користуючись найпростішими 
інструментами (викрутка, гайковий 
ключ), застосовувати набутий досвід і 
навички складання. 
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Рухливі ігри.  
        Загальна тривалість рухливої гри для 
дітей 6-ти – 7-ми років – 10 – 12 хвилин з 
повторенням кожної 5 – 6 разів. 
    Розвивати вміння ходьби та бігу на 
швидкість, вміння бігати парами, ходити 
в колоні. 
   Розвивати вміння стрибати угору, 
довжину, поштовхом обох ніг.              
Навчати стрибати на одній нозі. 
   Розвивати вміння підлазити під шнур, 
дугу, лазити по гімнастичній стінці, 
перелазити через лаву.    Розвивати 
вміння метання у ціль, кидати та ловити 
м’яч. 
   Розвивати  увагу, спостережливість, 
пам'ять, вміння орієнтуватися у просторі, 
окомір, влучність,  швидкість, 
спритність. 
 
 

  Формувати вміння комбінувати з 
окремих елементів ціле, користуватися 
конструктивними тематичними 
наборами, окремими збірно-розбірними 
іграшками, які складаються за малюнком 
або схемою; розрізними картинками та 
малюнками на кубиках, що мають 
знайомі сюжетні зображення. 
  Розвивати вміння використовувати в 
іграх природний матеріал: пісок, воду, 
сніг, лід. 
Розвивати вміння споруджувати будівлі, 
потрібні для сюжетно-рольвих ігор.   
 
Розвивати активність, самостійність, 
ініціативу дітей у рухливих іграх різної 
складності. Учити чітко виконувати 
правила ігор, діяти швидко, спритно, 
застосовуючи набуті рухові уміння. 
Спонукати самостійно організовувати 
рухливу гру й доводити її до кінця, 
виявляти товариськість та 
взаємодопомогу. 
         

«КОНСТРУЮВАННЯ» 
Конструювання з будівельного 
матеріалу. 

Розвивати вміння виділяти, розрізняти і 
правильно називати основні будівельні 
деталі (цеглинка, кубик, пластина, 
призма,брусок), споруджувати нескладні 
будівлі, застосовуючи раніше набуті 
вміння (накладання, прикладання), 
використовувати у будівлях деталі 
різного кольору. 
   Розвивати вміння ставити цеглинки, 
вертикально (по колу, прямокутнику), 
щільно одна до одної або на певній 
відстані одна від одної (паркан, ворота); 
змінювати будівлі двома способами: 
замінювання одних деталей іншими; 
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добудуванням споруди у висоту, довжину 
(низькі і високі паркани, низькі і високі 
будинки). 
Розвивати вміння аналізувати зразок 
споруди: виділяти основні частини й 
розрізняти їх за величиною, формою, 
встановлювати просторове розташування 
частин одна відносно одної. 
Розвивати вміння споруджувати 
найпростіші будівлі відповідно до 
розміру іграшки, використовувати їх у грі 
(ліжко для ляльки, гараж для машини). 
Будувати меблі для ляльок (великі й 
малі), будинки (високі й низькі), мости 
(довгі й короткі, широкі й вузькі), 
машини, гаражі, ворота (високі і широкі) 
тощо. 
 

«ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
Малювання.  
-проводити штрихи 
-малювати олівцем контур предметів, 
-заповнювати весь простір аркуша 
паперу. 
-просторове розташування предметів 
-навчати передавати в малюнку постать 
людини в різних ракурсах (профіль, 
анфас). 

Малювати різні види транспорту 
(автобус, тролейбус, вантажну, легкову 
машину). 

Розвивати вміння малювати з 
натури, після попереднього обстеження, 
порівнювати намальоване з натурою, 
домагатися схожості (овочі, фрукти, 
рослини, іграшки). 
- складати симетричні візерунки на папері 
різної форми (смужці, квадраті, крузі, 
шестикутнику) 
- Використовувати в малюнках елементи 
українського орнаменту (різні візерунки, 
барвисте листя, квіти, ягоди). 
Створювати умови для колективного 
малювання. 
 
 
 
 
 
 

Розвивати вміння рівномірно 
проводити штрихи, не натискуючи 
щільно на олівець; добре насичувати 
пензель фарбою, тримати його похило до 
паперу, під час малювання тонких ліній, 
крапок тримати його вертикально; 
малювати  пальчиком, ватною паличкою. 

Розвивати вміння малювати 
олівцем контур предметів, 
зафарбовувати малюнок олівцем або 
фарбою рівномірними легкими рухами, 
змінюючи при цьому напрям штрихів 
або мазків, відповідно до форми 
предмета. 

Розвивати вміння заповнювати весь 
простір аркуша паперу. Передавати в 
малюнку просторове розташування 
предметів: на широкій площині землі 
праворуч, ліворуч; вище, нижче, без 
врахування перспективи. 

Навчати передавати в малюнку 
постать людини в різних ракурсах 
(профіль, анфас). 

Малювати різні види транспорту 
(автобус, тролейбус, вантажну, легкову 
машину). 

Розвивати вміння малювати з 
натури, після попереднього обстеження, 
порівнювати намальоване з натурою, 
домагатися схожості (овочі, фрукти, 
рослини, іграшки). 
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Ліплення.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аплікація  
Навчати впізнавати, виділяти, називати 
фігури. 
 

Розвивати вміння зображувати у 
малюнках осінні, зимові, весняні 
спостереження, враження від 
прослуховування казок, оповідань, 
віршів за словесною інструкцією. 

Розвивати вміння складати 
симетричні візерунки на папері різної 
форми (смужці, квадраті, крузі, 
шестикутнику) із зображенням листя, 
квітів, ягід, ліній різного характеру 
(прямі, ламані, хвилясті, обвідні), кругів, 
дуг, крапок, використовуючи фарби і 
олівці.  
 
Розвивати вміння ліпити різними 
способами: пластичним, 
конструкторським та комбінованим за 
словесною інструкцією. 
Розвивати вміння ділити солоне тісто 
(глину) на різні та однакові за 
величиною частини, розкачувати, 
сплющувати, вдавлювати, защипувати, 
загинати, загострювати та заокруглювати 
форми, скріплювати частини в ціле за 
словесною інструкцією.  
Розвивати вміння передавати у  
виліплених формах характерні ознаки 
предметів, дотримуватись пропорцій. 
Розвивати вміння ліпити з натури окремі 
предмети (фрукти, овочі), за мотивами 
української кераміки. 
Розвивати вміння ліпити з цілого шматка 
солоного тіста (глини) предмети з різною 
кількістю деталей (птахи, риби, 
тварини); надавати фігурам стійкості, 
виразності. 
Розвивати вміння створювати сюжетні 
композиції з 2 – 3 фігур за мотивами 
літературних творів, на теми з 
оточуючого середовища. Об’єднувати 
сюжет на підставці, передавати 
пропорційне співвідношення предметів, 
рухи. 
Розвивати вміння розфарбовувати 
виліплені предмети відповідним 
кольором  за словесною інструкцією. 
 
Формувати вміння вирізати по контуру, 
складати з окремих частин, що вирізані з 
паперу різного кольору нескладні 



 
 

392 

зображення знайомих предметів 
(вантажна машина, квіти, гілка з листям, 
прикраси на ялинку, окремі тварини), 
дотримуватися пропорцій за словесною 
інструкцією. 
Формувати вміння перегинати аркуш 
паперу прямокутної форми навпіл і 
розрізати по лінії згину. 
Формувати вміння вирізати  по контуру 
симетричні форми з паперу, складеного 
навпіл (рослини,овочі, посуд) за 
словесною інструкцією. 
Розвивати вміння створювати 
декоративні візерунки з готових та 
вирізаних елементів на смужці, квадраті, 
крузі, шестикутнику, використовуючи 
елементи українського орнаменту (квіти, 
листя, гілки).   
Формувати вміння розривати кольоровий 
папір за контуром, викладати та 
наклеювати одержані фігури (рослини, 
тварини, транспорт). 
 

«ПРАЦЯ» 
Самообслуговування 
самостійно охайно одягатися, знімати 
одяг, розкладати одяг і взуття на місця, 
стежити за своїм зовнішнім виглядом, 
чистити одяг щіткою, чистити взуття; 
помічати неохайність у своєму 
зовнішньому вигляді, а також однолітків.  
 
Господарсько-побутова праця 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сприяти дотриманню дітьми культурно-
гігієнічних правил. 
Формувати уміння виконувати роботу 
послідовно, у певному темпі, 
дотримуватися мети. 
 
 
 
Виховувати у дітей звичку підтримувати 
порядок у груповій кімнаті та інших 
кімнатах (витирати столи, стільці від 
пилу, мити іграшки тощо). Самостійно 
(без нагадування) прибирати іграшки, 
книги, матеріали для занять, прати 
ляльковий одяг та ін. 
Формувати уміння самостійно готувати 
постіль до сну, прибирати її після сну. 
На майданчику підтримувати порядок 
(прибирати листя, каміння, сніг, 
підмітати доріжки і ґанок тощо). 
Підгодовувати тварин та птахів, які 
живуть у природі. 
Формувати у дітей уміння працювати 
колективно (спільно прибирати групову 
кімнату, працювати на майданчику), 
допомагати один одному виконувати 
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Художня праця 
-працювати з папером та картоном, 
визначати різницю між ними 
- працювати з папером (картоном) 
- робота з природним матеріалом (трава, 
кора, солома, листя, каштани, шишки 
тощо) 
- працювати із тканиною 
Продовжувати ознайомлювати з 
правилами безпеки праці, правилами 
користування обладнанням. 
 

роботу. 
Організовувати систематичне виконання 
більш складних обов’язків чергових (по 
двоє дітей) у їдальні, у куточку природи. 
Виховувати бережливе ставлення до 
рослин, тварин, уміння доглядати за 
ними. 
У куточку природи закріплювати у дітей 
навички по догляду за рослинами і 
тваринами: слідкувати за станом 
кімнатних рослин; годувати тварин; з 
допомогою вихователя чистити клітки, 
змінювати воду в акваріумі. 
Удосконалювати уміння виконувати 
обов’язки чергового у їдальні (з 
допомогою дорослого сервірувати столи 
до сніданку, обіду, полуденка): 
накривати на столи скатертини, ставити 
на столи тарілки, чашки, розкладати 
ложки, хлібниці, серветки тощо); після 
їжі кожна дитина прибирає свій посуд, а 
чергові все інше, змітають кришки зі 
столу. 
Сприяти вихованню у дітей позитивного 
ставлення до праці, бажання працювати. 
Формувати уміння послідовно, 
цілеспрямовано досягати результату. 
 
Формувати у дітей уміння працювати з 
папером та картоном, визначати різницю 
між ними (гладенькі, м’які, тонкі, цупкі). 
Учити працювати з папером (картоном): 
згинати, розрізати, склеювати, вирізати. 
Виховувати уміння виготовляти іграшки-
саморобки за задумом, а також 
подарунки, сувеніри, предмети 
оформлення (іграшки для ялинки, 
гірлянди, квіти, листівки, прапорці, 
коробочки, книжечки тощо) та ін. 
Формувати у дітей уміння працювати з 
природними та штучними матеріалами, 
розрізняти їх, називати, знати їхні якості 
та властивості (твердість-м’якість, 
рівність-нерівність поверхні, форму, 
колір, структуру). Виготовляти з них 
різні предмети: сувеніри, ялинкові 
прикраси, фігурки птахів, тварин тощо. 
Робота з природним матеріалом (трава, 
кора, солома, листя, каштани, шишки 
тощо): підбирати матеріал у 
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відповідності із задумом, різати, 
нанизувати, кріпити окремі частини, 
передавати пропорції і співвідношення 
частин; учити користуватися ножем, 
голкою, шилом. 
Формувати у дітей уміння працювати із 
тканиною (виготовляти аплікації з 
тканини, заселяти нитку у голку з 
допомогою дорослого та ін.). 
 

«МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. РИТМІКА» 
Слухання музики 

Орієнтовний репертуар: 
«Карнавал тварин» цикл п’єс К. Сен – 
Санса (для 2 фортепіано і оркестру, на 
вибір), «Танець маленьких лебедів» з 
балету «Лебедине озеро» П. 
Чайковського (фортепіано), «Петрик і 
вовк» С. Прокоф’єв (симфонічна казка, 
фрагменти), «Пори року» А. Вівальді 
(оркестрова сюїта, фрагменти), 
«Хмари плинуть» К. Дебюссі 
(оркестрова сюїта), «Спів пташок» Ж. 
– Ф. Рамо (клавесин), «Карпатська 
сюїта» (фрагменти), «Мелодія» М. 
Скорик (оркестр), «Вокаліз» А. 
Рахманінов (фортепіано, вокал), 
«Дитячий альбом» Р. Шуман (на вибір),  
«Коза – дереза» М. Лисенко (опера, 
фрагменти), «Вальс», «Прелюдія», 
«Мазурка» Ф. Шопена (на вибір), 
«Пісня котів» Дж. Россіні (фортепіано, 
вокал), «Угорські танці» Й. Брамс 
(фортепіано, на вибір), «Аве Марія» А. 
Каччині (хор), укр. нар. пісні на вибір (у 
виконанні Н. Матвієнко).    
 
 
Співи 

Співочий  репертуар: Пісні: 
«Веселий урок» муз. і сл. Ф. 
Фінкельштейна, «Золотиста осінь» 
муз. Л. Доценко, сл. В. Доценка, 
«Шпачок прощається» муз. Т. 
Потапенко, сл. М. Івенсен, «Снігу, 

 
Старший дошкільник вже має 

багатий музичний досвід і з 
задоволенням слухає музику. Він 
вже може емоційно яскраво на неї 
реагувати, визначаючи і засоби 
виразності, і жанри, і форми. На цей 
час в дітях треба продовжувати:                                                                                            
збагачувати та накопичувати 
музичний досвід, зацікавлювати 
новими творами вже зі складнішим 
розвитком музичного образу;                                             
залучати до прослуховування 
творів з тричастиною формою, 
вчити розрізняти частини, 
встановлювати зв'язок між 
розвитком образу та засобами його 
виразності; 
 розвивати культуру слухання 
музики, стежити за розвитком 
музичного образу, дослуховувати 
музичний твір до кінця, знати 
автора та назву твору; 
виховувати інтерес та любов до 
музики, бажання її слухати в 
повсякденному житті.      
 

У цьому віці голосовий 
апарат дитини починає швидко 
розвиватися: формується гортань, 
голосові зв’язки, голос стає 
чистішим і сильнішим, набуває 
нових співочих можливостей. 
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снігу, білий сніжку» муз. А. 
Баченко, сл.. К. Перелісної, «Ой 
зимонько, зима» укр. нар. пісня, 
«Зима» муз. М. Гайворонського, сл. 
В. Верховинця, «Осіння пісня» муз. 
І сл. Н. Рубальської, «Весняночка» 
муз. І. Віденського, сл. Д. Луценка, 
«Зацвіла в долині» муз. А. 
Філіпенка, сл. Т. Шевченка, 
«Мамине свято» муз. М. 
Парцхаладзе, сл. М. Пляцковського, 
«Бембо – ламембо» муз. І. 
Кириліної, сл. О. Вратарьова, 
«Рідна школа» муз. С. Шматка, 
«Засмутилось кошеня» муз. І. 
Кириліної, « Пісенька під дощем» 
муз. А. Мигай, «Мама» муз. Т. 
Солосич , «Ліхтарики» муз. Н. 
Вересокіної, сл. І. Гуртової, 
«Прощавай садок дитячий» муз. А. 
Філіпенка, сл. Т. Волгіної, «Ми 
роду козацького діти» муз. О. 
Залеського, сл. Д. Комілевської, 
«Солодкий цьомчик» муз. і сл. Р. 
Попадинець. 
 
Музично-ритмічні рухи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танці 

Танцювальний репертуар: 
Музично – ритмічні рухи: «І шумить, і 
гуде» обр. Я. Степового, «Весело 
крокуємо» на муз. Д. Кабалевського 
«Весела мандрівка», «Плавний, 
танцювальний крок» на муз. Б. 
Лятошинського «Вальс» з кінофільму 
«Тарас Шевченко», «Крок енергійний і 

Більшість дітей вже можуть 
відтворити хід мелодії, а деякі – 
чисто проінтонувати. Стає чіткіша 
артикуляція, формується правильне 
дихання. Все це сприяє 
подальшому:                                                                                          
розвитку діапазону голосу, 
емоційному відтворенню музики з 
більш складнішими інтервальними 
ходами, формою та змістом, зміною 
темпів, розмірів;     
введенню ансамблевого та 
сольного співів;                                                                            
слідкувати за положенням тулуба 
під час співу (спина рівна, без 
напруги, ноги в упорі під час 
сидіння), брати правильне дихання 
між фразами. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Старші дошкільники 

оволодівають основними видами 
руху (крок, біг, стрибки), які стають 
вже більш чіткі, пластичні, 
координовані, ритмічні. На цей час 
в дітях можна: 
продовжувати формувати музично 
– ритмічні навички, розвивати 
артистичні та виконавські 
здібності.  
 
 
Вчити виконувати рухи синхронно, 
одночасно з іншими дітьми, в такт 
музиці; 
підтримувати бажання пізнавати 
світ танцювального мистецтва, 
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спокійний» на муз. Ж. – Б. Люллі 
«Марш», «Біг легкий і енергійний» на муз. 
Ф. Шуберта «Екосез», «Ой за гаєм, гаєм» 
укр. нар. пісня (крок бігунець). 
Танці: «Гречаники», «Козачок», 
«Метелиця», «Укр. танець парами», 
«Полька» на укр. нар. мелодії, 
«Черевички» муз. А. Рябчуна, «Танець з 
віночками» укр. нар. мел., «Полька» муз. 
Ю. Чічкова (пружинка), «Танець 
підсніжників» муз. П. Моріа, «Вальс» муз. 
А. Абелян.  
 
Гра на дитячих музичних 
інструментах 

Репертуар з гри  на дитячих 
музичних інструментах: укр. нар. 
пісні, танці, «Неаполітанська 
пісенька» П. Чайковський, 
«Хабанера» Ж. Бізе, «Ноктюрн» Е. 
Гріг, «Політ джмеля» М. Римський 
– Корсаков, фортепіанний цикл 
«Пори року» (на вибір), 
«Камаринська», «Танок квітів» П. 
Чайковський, «Карнавал тварин» 
цикл п’єс К. Сен – Санса (для 2 
фортепіано і оркестру, на вибір), 
«Танець маленьких лебедів» з 
балету «Лебедине озеро» П. 
Чайковського (фортепіано), «Пер 
Гюнт» (оркестрова сюїта, на вибір), 
«Мелодія» М. Скорика, «Трік – 
трак» Й. Штрауса, «Метелик» А. 
Штогаренко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

розвивати здатність відчувати 
емоційно – образний зв'язок музики 
та хореографії, жесту та емоції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діти достатньо знають 
особливості гри на музичних 
інструментах. Вони можуть 
контролювати і усвідомлювати 
силу звуку, динаміку розвитку, 
музичні відтінки. Завданням 
музичного керівника буде: 
закріплювати основи музичної 
грамоти ( за попередні роки 
навчання); 
продовжувати навчати дітей 
опановувати засоби музичної 
виразності (темп, ритм, регістр, 
артикуляція, динаміка),визначати 
характер твору; 
викликати інтерес до слухання 
музики, музикальних інструментів, 
які використовуються під час 
занять (трикутник, ложки, 
ксилофон) ; 
продовжувати розширювати обсяг 
естетичних емоцій виконавця; 
вільно розрізняти на слух музичні 
інструменти; 
створювати оркестри нового типу: 
долонька – ніжка, горіхово – 
каштанові, скляні, камінчикові. 
Давати дитині можливість 
диригувати такими оркестрами. 
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Рухливі та музичні ігри 

«Ехо», «Повтори останній 
рух», «Проплескай навпаки», 
«Карусель» (з музичними 
інструментами), «Ритмічне лото», 
«Волинка» (остінатний ритм в 
поєднанні з постійно варїруваними 
ритмічними малюнками), «Ой на 
горі льон» укр. нар. пісня (ігровий 
хоровод), «Дощик накрапає» муз. 
А.Філіпенка, сл.. Т. Волгіної.  
 
 
 
 
 
 
 
Театралізована діяльність 
 

«Ріпка» укр. нар. казка, « 
Коляд, коляд, колядниця», «Паска 
вередує» тематичні заняття, «Три 
ведмеді» казка, «Грицю, Грицю до 
роботи» укр. нар. пісня, «Лев і 
миша» В. Сухомлинський, 
«Весняна казка» З. Лєщєнко, 
«Червона Шапочка» Ш. Перро ( 
драматизація за мотивами казки з 
введенням нових героїв), 
«Колобок» нар. казка, «Гуси – 
лебеді» муз. Т. Потапенко, лібрето І. 
Токмакової, «Кицин дім» муз. В. 
Золотарьова, вірші С. Маршака, 

 
Заняття по ритміці дітей 

цього віку будуть представляти 
собою шумові оркестри ( активні 
рухи тілом: голова – нахили, 
повороти, руки – оплески, 
стукотіння, пошкрябування, тертя 
долоньки об долоньку, ноги – 
присідання, тупання, човгання, 
підскоки),  
продовжувати повторювати та 
закріплювати основи музичної 
грамоти; 
розвивати та розширювати 
тактильні відчуття, відчуття рухів 
тіла, удосконалювати ці моменти; 
вводити непропорційні рухи 
(наприклад одночасно руками і 
ногами на різні долі, в різні 
сторони); 
ускладнювати оркестрові партії, та 
вводити записи останніх на 
партітурах, або на дошці; 
продовжувати закріплювати 
тривалості через ритмослоги (дуже 
довга – та- а, червона картка, довга 
– та, жовта картка, коротка – ті, 
зелена картка, дуже коротка – тілі – 
тілі, синя картка), закріпити 
поняття «канон» 
 

Діти вже з задоволенням і без 
страху та сором’язливості 
виконують різні ролі. Вони стають 
більш послідовні в своїх діях, але 
все одно не зовсім ще самостійні і 
послідовні в своїх діях. Тому 
присутність дорослого в якості 
казкаря або ведучого ще необхідна. 
Діти поступово починають 
користуватися атрибутами, простір 
в якому вони грають, 
розширюється, рухи та міміка 



 
 

398 

«Коза – дереза» нар. казка ( з 
використанням музичного 
матеріалу з однойменної опери М. 
Лисенка). 
 

стають більш розкутими. Тому 
дітей  треба: 
продовжувати вчити відчувати 
настрій, емоційний стан героїв, 
перевтілюватися і «жити» образом; 
розширювати коло емоцій ( суворо, 
лагідно, злісно, ніжно, хитро, з 
посмішкою і т. інш.), розвивати 
міміку обличчя; 
вміти співвідносити емоції з 
рухами, дати зрозуміти залежність 
їх від розвитку подій; 
вчити активно використовувати 
атрибути, користуватися 
простором сцени; 
вчитися володіти голосом, 
інтонацією (окличні, питальні 
речення); 
наслідувати рухи які показує 
вихователь, повторювати за ним; 
використовувати музичні 
інструменти, як засіб втілення та 
посилення образу; 
приймати участь у святах, 
пов’язаних з порами року («Осіннє 
свято», «Здрастуй новий рік», 
«Свято весни»). 
 

 
Підготовча група (6-7-річні діти) 

Діти в 6-7 річному віці у фізичного розвитку набувають вміння ходить 
приставним кроком, змінюючи положення рук угору, вперед, у сторони; 
бігає з подоланням перешкод — оббігає та перестрибує предмети (кубики, 
м'ячі та ін.); застрибує на предмети: колоду, куб, пеньок (заввишки до 20 
см); ударяє м'ячем об землю на місці (не менш як десять разів підряд), 
просуваючись уперед кроком (до 5—6м); повзає на передпліччях і колінах, 
штовхаючи головою м'яч (4—5 м) перед собою; ходить і бігає по дошці, 
покладеній похило (завширшки 20—15 см, кут нахилу 15—20°). 

З питань рідної природи вихованці мають уявлення про основні 
органи свого організму, їх призначення;  розуміють вплив природного 
довкілля на самопочуття й діяльність людини; 
- знають правила догляду за органами свого тіла;  знають правила 
екологічно-безпечної поведінки під час перебування у лісі, парку, біля 
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водних середовищ;  мають уявлення про основні об’єкти неживої природи 
(повітря, вода, ґрунт), їх властивості та значення для живих істот, 
людей;мають знання про сезонні особливості стану об’єктів та явищ 
неживої природи, причини їх змін; знають основні характерні особливості 
природи рідного краю; орієнтуються в рослинному і тваринному світі 
найближчого природного оточення;  усвідомлюють необхідність дбайливого 
ставлення до рослин і тварин;  виконують за вказівками дорослого посильну 
роботу по догляду за рослинами і тваринами в куточку природи, за городом 
і квітником;  мають елементарні уявлення про компоненти видимого 
космосу: Сонце, Місяць, зорі. 
  В результаті навчально-виховної роботи з математики діти 
виявляють зацікавленість у сприйманні й запам’ятовуванні математичних 
понять;  мають поняття про відношення між числами і цифрами (в межах 
10), склад числа з одиниць (у межах 10), мають уявлення про структуру 
простої арифметичної задачі; можуть лічити предмети в межах 10; 
- знають знаки плюс (+), мінус (–), дорівнює (=);  порівнюють предмети за 
величиною і формою, геометричні фігури між собою; порівнюють форми 
реальних предметів, користуючись геометричними фігурами як еталонами;  
розрізняють подібні геометричні форми у навколишніх предметах;  уміють 
ділити коло і квадрат на частини;  визначають розташування предметів у 
просторі;  використовуючи допомогу дорослого, можуть діяти відповідно 
до запропонованого зразка;  мають уявлення про умовні мірки вимірювання; 
розрізняють розташування предметів у просторі (зверху, знизу, ліворуч, 
праворуч, попереду, посередині, тощо). 

В процесі освітньої роботи над розвитком мови та мовлення 
вихованців: мовлення дітей чітке, виразне; правильна вимова переважної 
більшості звуків; діти вживають у мовленні узагальнюючі поняття, якими 
позначають групи рослин і тварин, предметів одягу та взуття, домашнього 
вжитку тощо; вербально позначають багато вжиткових предметів, 
пояснюють їхнє призначення; у розмовному мовленні передають свої 
враження про предмети, речі, ігрові атрибути, вислуховують інші точки 
зору; у своєму мовленні використовують різні типи речень, частини мови, 
мають певний лексичний запас, збагачений епітетами, порівняннями, 
синонімами, антонімами; називають членів родини, їхні імена, по батькові, 
прізвища, місце проживання; можуть розповісти про свою родину; 
добирають слова, що виражають згоду, заперечення, відмову, вміють 
коректно звернутися по допомогу до незнайомих людей. Формулюють своє 
прохання чітко і голосно; оперують словами, за допомогою яких позначає 
людей різного віку, статевої належності, професій; 
називають своїх товаришів, можуть їх схарактеризувати, виділити чесноти 
і вади, розповісти про них, помічають помилки у своєму мовленні та в 
мовленні інших; правильно називають частини свого тіла, деякі внутрішні 
органи та органи чуттів; передають словами свій фізичний та психічний 



 
 

400 

стан; знають назви основних продуктів харчування, напоїв, гігієнічних 
засобів, найпоширеніших дитячих захворювань; орієнтуються у назвах 
основних емоцій. Розповідають про ситуації, пов’язані з ними; можуть 
розповісти про себе як представника  певної статі; орієнтуються у назвах 
основних емоцій, розповідають про ситуації, пов’язані з ними; 
висловлюють бажання, називають власні чесноти і вади; вживають 
найпростіші типи речень, частини мови, граматичні категорії; володіють 
українською мовою, монологічним та діалогічним мовленням; знають 
слова пояснення, виправдання, пробачення. 
 З питань «Дитина та навколишній світ» діти знають своє повне ім'я, 
прізвище, вік, домашню адресу; розповідають про склад сім'ї та працю 
батьків; виявляють повагу до батьків та інших членів родини; знають про 
сімейні свята і традиції; вміють поводитися з людьми відповідно до їхнього 
віку, статі та стану; розрізняють емоційні стани дорослих та однолітків; 
знають столицю України, визначні місця свого рідного міста (села); 
володіють навичками спілкування; розуміють необхідність виконання 
дорослими своїх трудових обов'язків, орієнтуються на взаємозв'язки у 
роботі працівників різних професій на добре знайомих дітям видах праці; 
допомагають дорослим та одноліткам у виконанні певної роботи; 
дотримуються правил безпеки життєдіяльності; дотримуються правил 
поведінки у дитячому садку (ввічливо ставляться до старших та однолітків, 
використовують основні форми звертання: привітання, прохання, 
вибачення, подяку). 

В ігровій діяльності діти можуть самостійно вибрати сюжет гри, 
домовитися про правила, місце проведення, вибрати необхідні  предмети та 
іграшки; використовують мовлення для погодження задумів; можуть 
самостійно спілкуватися з однолітками; використовують в іграх 
різноманітні матеріали, деталі конструкторів за їх призначенням; 
уміють передавати відповідними рухами дії людей, за допомогою інтонації 
– настрій; можуть групувати предмети за їх призначенням, кольором, 
величиною. 

В результаті навчально-виховної роботи вихованці виявляють інтерес 
до будівельних ігор; виділяють, розрізняють та правильно називають 
основні будівельні деталі; за допомогою дорослого аналізують зразок 
будівлі, планують етапи створення власної споруди; будують за словесною 
інструкцією та відповідно до заданої умови нескладні споруди (паркан, 
доріжки, машини, стільці, столи, гаражі, ліжка тощо), застосовують їх у 
подальшій сюжетно-рольовій грі; працюють колективно. 

В образотворчій діяльності діти застосовують змішану техніку та різні 
матеріали в одному малюнку; володіють різними способами ліплення, 
створюють вироби за мотивами української кераміки; володіють способами 
симетричного та силуетного вирізування, викладають та наклеюють різні 
предмети та візерунки; створюють декоративні композиції за мотивами 
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українського народного мистецтва; поєднують способи вирізання, 
обривання паперу, види зображувальної діяльності для створення 
виразного образу. 

В праці вихованці виявляють емоційно-позитивне ставлення, 
усвідомлюють її суспільне значення, виявляють елементи ініціативи; 
уміють самостійно, послідовно, у певному темпі виконувати дії з 
самообслуговування (одягатися, роздягатися, складати на місця свої речі та 
ін.); підтримують порядок у груповій кімнаті та інших кімнатах; виконують 
обов’язки чергових у їдальні, куточку природи; уміють виготовляти прості 
вироби з різних матеріалів, правильно користуватися обладнанням; 
виявляють старанність, творчість, охайність; уміють взаємодіяти вдвох-
втрьох, помічає недоліки роботи свої та однолітків, допомагає їх усувати; 
дотримуються правил безпеки праці під контролем дорослого; з допомогою 
дорослого визначає мету праці, послідовність трудових дій. 

В музичному вихованні та ритміці діти виявляють любов та інтерес 
до української культури, побуту та традицій народу; стежать за розвитком 
музичного образу, знають назву твору та автора; вміють слухати твори 3-х 
частої форми, встановлюють зв'язок між розвитком образу та засобами його 
виразності; відтворюють хід мелодії з чіткою артикуляцією та емоційним 
забарвленням; формуються музично – ритмічні навички, розвиваються 
артистичні та виконавські здібності, синхронне виконання; діти починають 
відчувати емоційно – образний зхвязок музики та хореографії, жесту та 
емоції; діти вже можут ь контролювати силу звуку, динаміки розвитку, 
музичних відтінків; проявляють вибіркове ставлення до музичних творів, 
мають власну думку щодо музичних п’єс; вміють слухати та емоційно 
переживати зміст твору, висловити свої власні почуття стосовно 
художнього образу твору, його засобів виразності; 

вміють співпрацювати в колективі, мають елементарні музичні 
знання та використовують їх під час занять; 

дістають задоволення від різних видів музичної діяльності.  
 

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

 
Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною 

безперервної  освіти в Україні. 
Дошкільну освіту  у закладі можуть здобувати діти віком від трьох 

років. Діти старшого шкільного віку обов’язково охоплюються дошкільною 
освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти. Батьки самостійно 
обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на 
дошкільну освіту. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 
здобуття дошкільної освіти за інших умов. 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Основними формами організації освітнього процесу є:  
різні види занять (комплексні, тематичні, комбіновані, домінантні, 

інтегровані); дидактичні ігри; екскурсії у природне і соціальне довкілля; 
спостереження у повсякденні; індивідуальні заняття навчально-
пізнавального спрямування. 

Вибір форм і методів навчання педагог визначає самостійно, 
враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальній програмі. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 
розширюватись у змісті окремих освітніх ліній за умови виконання 
державних вимог Базового компонента дошкільної освіти  протягом 
навчального року. 

Навчання дошкільників здійснюється не лише на спеціально 
організованих  заняттях, а й у повсякденному житті, у різноманітних видах 
діяльності дітей за допомогою форм організації освітнього процесу.  
 

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 здобувачами освіти результатів навчання 

(компетентностей). 
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
контроль за виконанням навчального плану та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок вихованців, розробка рекомендацій щодо їх 
покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 
закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового 
кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу передбачає набуття дитиною 
компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ШКОЛИ І СТУПЕНЮ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 КЛАСИ 
 

Освітня програма для учнів перших класів складено відповідно до 
типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними 
порушеннями (наказ Міністерства освіти і науки України  від 26.07.2018 р. 
№ 816). 

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-розвивальної спрямованості навчання; 
узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 
науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 
наступності і перспективності навчання; 
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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 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; 

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; 
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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 центру використовувались 
внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності 
результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА 

МОЖЛИВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ПРЕДМЕТІВ, 
ДИСЦИПЛІН.         

 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість 
годин на 
тиждень  

Інваріантний складник 1а 1б 

Мовно-літературна Українська мова 4 4 
Літературне читання 3 3 

Математична Математика 4 4 

Природнича 

Я досліджую світ 3 3 Соціально і здоров'язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 
Трудове навчання 

 -   -  

Інформатична 2 2 

Мистецька Музичне мистецтво 1 1 
Образотворче мистецтво 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 
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Усього:  21 21 

Корекційно-розвиткова робота 

Розвиток мовлення 4 4 
Ритміка 1 1 
Лікувальна фізкультура 1 1 

Соціально-побутове 
орієнтування 

2 2 

Варіативний складник 

Додаткові години на навчальний предмет «Ритміка» 1 1 

Додаткові години на навчальний предмет «Я досліджую світ» 1 1 
Граничне допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-
розвиткових занять і занять фізичної культури) 22 22 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових: 31 31 
 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 
предметами, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 
Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Державного 
стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти 
на засадах інтегрованого підходу у навчанні. 

Програмові компетенції для дітей з помірним ступенем 
інтелектуального порушення виокремлено під спеціальним позначенням - ⃰. 
Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до пізнавальних 
можливостей. 

 
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ 

 
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. Інтегрований курс «Навчання 
грамоти» – важлива складова загального змісту початкової освіти дітей з 
інтелектуальними порушеннями, 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. 
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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. 
У процесі навчання грамоти 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 інтелектуальними порушеннями. 

Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в 
початкових класах для дітей з інтелектуальними порушеннями 
розв’язуються й корекційно-розвивальні 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 інтегрованого курсу «Навчання 
грамоти» 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. 

Важливою складовою під час навчання грамоти є формування 
навичок письма, що передбачає формування координації дій рухового і 
зорового аналізаторів, графічних навичок письма, засвоєння учнями 
гігієнічних правил, яких слід дотримуватися під час письма. 

Важливим завданням у 1 класі є формування у школярів інтересу до 
дитячої книжки, формування початкових умінь з нею працювати. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому 
інтегрованому курсі «Навчання грамоти» виділено такі змістові лінії: 
«Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації», 
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«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. 

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. 

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. 

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. 

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 медіа 
текстах (світлини, журнали, презентації, відео, аудіо тощо). 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
Предметно-орієнтовані  

компетентності 
Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Змістова лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних 

засобів комунікації» 
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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); 

з допомогою вчителя 
намагається здійснювати 
звукобуквений аналіз слова; 

уважно слухає та розуміє зміст 
невеликого тексту, відповідає на 

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 
предметів. 

Співвідношення предметів та їх 
дій з опорою на малюнки (хто? що? 
– що робить?), на основі голосів та 
дій тварин, птахів та комах. 
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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) 

Практичне оволодіння 
діалогічною формою мовлення, 
етикетними нормами культури 
спілкування 

 
 

Змістова лінія «Навчаємось читати» 
Пропедевтичний період 

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; 

*намагається зосередити увагу на 
змісті тексту, прочитаного 
педагогом. 

Добукварний період 
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) 

 
 
 
Ознайомлення з дитячою 

книжкою. 
 
 
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.  
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*намагається дати відповіді на 
запитання за змістом прослуханого 
тексту, використовуючи 
альтернативні засоби комунікації, 
малюнки, піктограми; 

за допомогою вчителя 
намагається викладати малюнки 
відповідно до 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; 

робить спроби читати слова за 
допомогою вчителя, в 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; 

*виявляє позитивне ставлення до 
книжки. 

Розвиток зорового сприймання та 
зорової уваги. Удосконалення 
орієнтування на аркуші паперу. 

 
 
Розвиток мовленнєвого дихання; 

подолання артикуляційних 
труднощів при читанні слів. 

 
 
 
 
Основні правила поводження з 

книжкою. 
Формування позитивного 

ставлення до книжки. 
 
 
Формування поняття «звук і 

буква». 
 
 
Вивчення букв. 
 
 
Формування умінь глобального 

читання. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 
Пропедевтичний період 

Учень / учениця з 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; 

 
 

Орієнтування на площині аркуша 
паперу, зошита, альбому, поверхні 
стола, класної дошки. 

 
 
Постава учня під час письма. 

Правила тримання у руці ручки 
(олівця, фломастера).  
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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; 

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 

відтворює елементи букв; 
ознайомлений з правилами 

з'єднання елементів букв та букв на 
письмі; 

визначає і промовляє голосні та 
приголосні звуки; 

*за пунктирними лініями 
намагається обвести елементи букв. 

 
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, подібних 
на елементи букв. 

 
Обведення графічного образу 

букви. 
Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Учень / учениця з допомогою 
вчителя: 

бере участь в обговоренні змісту 
і форми медіапродуктів; 

*сприймає прості медіапродукти 
(світлини, дитячі журнали тощо) 

 
 

Ознайомлення з різними 
джерелами та видами інформації. 

 
Робота з медіапродукцією. 
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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 елементи букви та її цілісний графічний образ; 
з 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 та штрихувати олівцем з допомогою вчителя; 
за зразком обводити графічний образ букви; 
сприймати медіапродукти. 

 
 
 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 
 

Математика – один з основних предметів, що вивчається у 
спеціальних закладах загальної середньої освіти І ступеня для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. 

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; 
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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 з 
інтелектуальними порушеннями 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», «Просторові відношення. 
Геометричні фігури», «Робота з даними». 

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 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. 
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Поряд з формуванням основних математичних понять важливе місце 
на уроках математики займає формування обчислювальних навичок. В 
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 к. (1 к., 2 к., 5 к.), вчаться користуватися лінійкою. 

У викладанні математики значне місце займають арифметичні задачі. 
У рамках реалізації змістових ліній «Арифметичні задачі» та «Робота з 
даними» учні ознайомлюються із структурними компонентами та 
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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 з інтелектуальними порушеннями, 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 геометричні фігури; 
умінь розпізнавати, називати та відрізняти геометричні фігури: круг, 
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трикутник, квадрат, прямокутник; умінь креслити пряму лінію за 
допомогою лінійки. 

Програма з математики складена з урахуванням принципу 
концентричності із дотриманням дидактичних вимог доступності, 
послідовності, науковості, системності навчання 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

Предметно-орієнтовані  
компетентності 

Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Дочислові уявлення та поняття 
Учень/учениця з допомогою 

вчителя: 
розрізняє колір, величину, масу, 

розміри, форму предметів; 
наводить приклади предметів 

означеної властивості; 
вибирає предмети за зразком та 

за словесною інструкцією; 
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 назви днів тижня та 

поняття: вчора, сьогодні, завтра; 
наводить приклади діяльності, 

яка відбувається в різні частини 
доби; 

вміє порівнювати людей за 
віком: старий – молодий; 

 
*з допомогою вчителя знаходить 

предмети означеної величини; 

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, більше – 
менше, стільки ж, порівну). 

Часові поняття (ранок, день, 
вечір, ніч; доба; сьогодні, вчора, 
завтра; рано, пізно, давно, недавно). 

Порівняння за віком (старший – 
молодший). 
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вибирає за зразком та словесною 
інструкцією; 

*за вказівкою вчителя знаходить 
предмет за кольором; 

*за словесною інструкцією 
визначає кількість предметів 
(багато-мало); 

*за допомогою вчителя порівнює 
предмети за вагою; 

* ознайомлений з часовими 
поняттями. 

Числа. Арифметичні дії з числами 
Учень/учениця за допомогою 

вчителя: 
утворює, записує, порівнює 

числа в межах 10; 
співвідносить кількість, число і 

цифру; 
користується знаками і 

позначеннями: >, <,+, -, =; 
рахує в межах 10 в прямому і 

зворотному порядку, від заданого 
до заданого числа; 

визначає склад чисел в 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 в числовому ряді; 
порівнює числа за величиною 

за допомогою знаків >, <, =; 
розпізнає монети: 1 к., 2 к., 5 к., 

10 к. 
* за вказівкою та під контролем 

вчителя співвідносить кількість, 
число і цифру; 

* за допомогою вчителя лічить 
елементи множин, які сприймає на 
слух, дотик, рух в межах 5; 

Числа 1 – 10. Число 0. 
Десяток. 
Пряма і зворотна лічба. 
Порядкова лічба. Арифметичні 

дії додавання і віднімання. 
Додавання і віднімання чисел у 

межах 10. 
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* під контролем вчителя 
здійснює порядкову лічбу в межах 
5. 

Арифметичні задачі. Робота з даними 
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 
розв’язування задачі у вигляді 
приклада. 

Прості сюжетні задачі-
драматизації та задачі-ілюстрації. 

Прості текстові арифметичні 
задачі. 

Структурні компоненти задачі: 
умова, числові дані, запитання, 
розв’язок та відповідь. 

Просторові відношення. Геометричні фігури 
Учень/учениця за допомогою 

вчителя: 
знає положення предметів у 

просторі та на площині відносно 

Просторові поняття (близько – 
далеко, ближче – дальше, поруч, 
біля, тут, там; вгорі – внизу, вище – 
нижче, на одному рівні; спереду, 
ззаду, справа, зліва; на, в, 
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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) серед 
інших геометричних фігур; 

називає геометричну фігуру 
(круг, трикутник, квадрат); 

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). 

всередині, за, перед, над, під, 
напроти, між, в центрі; крайній, 
перший, останній; перед, після, 
слідом за, наступний). 

Трикутник, квадрат, 
прямокутник, круг. 

Точка, пряма, крива. 

 
ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Учень/учениця: 
проявляє інтерес до уроків математики; 
намагається слухати та усвідомлювати вимоги вчителя; 
з допомогою вчителя працює з підручником, з зошитом з математики, 

з наочністю; 
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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. 
намагається сприймати кількість, простір, величину; 
намагається орієнтуватися та працювати в колективі; 
намагається користуватися у повсякденному житті прийомом 

порівняння множин шляхом накладання і прикладання. 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА 
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ПРИРОДНИЧА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ 

 
Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими 

предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції 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. 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення 
молодших школярів з інтелектуальними порушеннями з навколишнім 
світом у процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, що охоплює 
систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 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, 
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 
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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. 

Вирішення завдань курсу забезпечується відповідними змістовими 
лініями побудови навчального матеріалу, як освітнього, так і корекційно-
розвивального характеру. Так, освітня мета реалізується за допомогою 
наступних змістових ліній: 

Людина (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна 
поведінка); 
Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; 
моральні норми; навички співжиття і співпраці; громадянські права та 
обов'язки як членасуспільства. 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 з 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. 
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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 
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. 

Освітня 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 
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аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати дослідження об'єктів і 
явищ навколишнього світу. 

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у 
розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала 
пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й 
корекції, збагачується полісенсорним підходом, що зумовлює дослідницьку 
поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і явищ 
природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової 
діяльності. 

Під час освітнього процесу 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 в 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). 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
Предметно-орієнтовані  

компетентності 
Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Змістова лінія «Людина» 

Учень/учениця: 
за запитаннями вчителя 

називає: власне ім’я і прізвище, 

Людина – частина природи і 
суспільства. Власне ім’я та 
прізвище. Ознайомлення з тілом 
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імена матері, батька, найближчих 
родичів; 

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 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. 

людини та його будовою. Органи 
чуття. Турбота про органи тіла, 
гігієнічні навички. 

Склад родини. Культура 
родинних стосунків. 

Квартира (дім): назва та 
призначення домашніх приміщень, 
предмети побуту, меблі. 

Змістова лінія «Людина в суспільстві» 
Учень/учениця: 

за запитаннями вчителя 
називає свою країну; 

знаходить на малюнку 
державні символи. 

орієнтується у найближчому 
просторі; 

за запитаннями вчителя 
називає: імена своїх товаришів; 
імена працівників школи; 

за допомогою вчителя 
пояснює: 

Батьківщина: назва країни, 
прапор, герб. Місце проживання, 
безпечна поведінка вдома і на 
вулиці 

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. 
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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. 
* за запитаннями вчителя 

знаходить на малюнку державні 
символи. 

* орієнтується у найближчому 
просторі; 

* за запитаннями вчителя називає: 
імена працівників школи; 

* дотримується правил поведінки 
у шкільних приміщеннях. 

Змістова лінія «Людина і природа» 
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, 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 в 
природоохоронній діяльності; 

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. 
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Життєва компетентність: 
Учнень/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; 

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; 
дотримується елементарних правил поведінки у природі. 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ 

 
Головними завданнями технологічної освітньої галузі у початковій 

школі для дітей з інтелектуальними порушеннями 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; 

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» 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 є формування і 
розвиток в 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. 
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Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних 
загальноосвітніх та корекційно-розвивальних 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 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 наоснові 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). 
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Зміст технологічної освітньої галузі 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 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 відео-фрагметів, 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 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. 
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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 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. 

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, починаючи з підготовчого класу. 

Зміст навчання, перелік трудових операцій, об’єктів виробів у типовій 
освітній програмі з трудового навчання є орієнтовним і може варіювати та 
змінюватись учителем залежно від пізнавальних можливостей учнів з 
інтелектуальними порушеннями, матеріально-технічного забезпечення 
школи, регіональних традицій. 

Вчитель самостійно розподіляє години між розділами програми для 
кожного класу залежно від інтересів учнів, їх психофізичних можливостей, 
матеріально-технічної бази школи.  

Змістом навчальної програми передбачено систематичне повторення 
як теоретичного, так і практичного матеріалу з метою його закріплення. 
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Вчителям та вихователям рекомендовано 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 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
 
 
 
Предметно-орієнтовані  

компетентності 
Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Змістова лінія «Світ технологій» 

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; 
 

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. 
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 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; 

*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; 

 
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 
(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). 

Орієнтовні об’єкти виготовлення. Предмети з розкачаних 
паличок (горщик, метелик, букви і цифри). Картинки-мозаїки з маленьких 
кульок. Предмети круглої, овальної форми, пірамідка, посуд, неваляшка, 
жабка, бджілка, зайчик, кошеня, ведмедик, білочка, рибка, їжачок, 
качечка, сніговик тощо. 

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, 

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. 
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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. 

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. 

Орієнтовні об’єкти виготовлення. Композиції (орнаменти) з листя, 
насіння. Грибочки, пташки, звірі. Човник, черепаха, їжак, дикобраз, 
бабка, дерева, квіти та ін. (на вибір вчителя). 

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; 
 

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. 
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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). 

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. 

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). 

учень / учениця: 
*має уявлення про 

використання ниток у побуті (для 
шиття, вишивання, в’язання), знає 
властивості – 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; 
 

Робота з текстильними 
матеріалами (нитками) 

Техніко-технологічні відомості 
Види та призначення ниток у 

побуті: 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; 
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намотує нитки на картон з 
допомогою; 

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. 

Орієнтовні об’єкти виготовлення. Намотані у моталки та клубки 
нитки; зашнуроване взуття. 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткове 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. в. 

 
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. 

Орієнтовні об’єкти праці: вироби з ниток, тканини, природних 
матеріалів, комбіновані вироби тощо. 
 
 
 

Змістова лінія «Основи конструювання» 
Учень / учениця: 

вміє за допомогою вчителя 
організовувати робоче місце для 
роботи з конструктором та 
проведення дидактичних ігор; 

Техніко-технологічні 
відомості: 

Правила організації робочого 
місця при роботі з конструктором. 
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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 з 

елементарних деталей 
конструктора за словесною 
інструкцією вчителя зпоказом 
прийомів складання за зразком; 

 *дотримується послідовності 
роботи за допомогою вчителя; 

Види конструкторів (набір 
будівельних кубиків, великий 
конструктор типу „Лєго”, мозаїки, 
великі пазли). 

Деталі конструктора. 
Види з’єднання деталей 

конструктора. 
Правила роботи з різними 

видами констурів. 
 
Трудові операції: 
Дидактичні ігри. 
Складання мозаїки, пазлів, 

кубиків, деталей конструктора. 
Виконання конструкції за 

зразком. 
Орієнтовні об’єкти праці: різні види мозаїчних малюнків. Об’єкти з 

будівельного матеріалу. 
Змістова лінія «Основи побуту» 

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. 

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). 

 
 

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; 
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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). 
 

МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

Метою навчання образотворчого мистецтва в спеціальна школа 
«ШАНС» є всебічний художньо-естетичний розвиток учнів з 
інтелектуальними порушеннями, формування в них особистісно-ціннісного 
ставлення до мистецтва у процесі його пізнання та художньо-практичної 
діяльності, виховання потреби й здатності до художньо-творчої 
самореалізації. Відповідно до окресленої мети, головними завданнями 
мистецької освітньої галузі (образотворче мистецтво) є:  

1. Формування уявлень про образотворче мистецтво, його специфічні 
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 практичної діяльності.  

3. Розвиток адекватного емоційно-естетичного ставлення до 
предметів і явищ навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва, 
інтересу та потреби до художньо-творчої діяльності, здатності до 
сприймання, розуміння і відтворення художніх образів. 

4. Корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової 
сфери, розвиток сенсорних здібностей.  

5. Виховання основних моральних якостей особистості, морального 
ставлення до оточуючого світу, до людей, до себе. 

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» націлює на розвиток 
художньо-практичних здібностей учнів через прикладне освоєння основ 
художньої мови різних видів і жанрів образотворчого мистецтва та способів 
художньо-творчого самовираження, набуття початкового досвіду 
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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 
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 через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» 
(власних художньо-образотворчих здібностей, нахилів, можливостей й 
досягнень), забезпечення єдності у процесі сприймання творів 
образотворчого мистецтва, об’єктів і явищ оточуючого світу емоційно-
чуттєвої, інтелектуальної та сенсорної сфер духовного життя учнів, 
розвиток творчої активності школярів комунікативними засобами на основі 
взаємодіяння думки, почуття й практичної дії. Змістова лінія передбачає 
розвиток в учнів уміння взаємодіяти з іншими через образотворче 
мистецтво у середовищі, формування уявлень про можливість і способи 
регулювати свій емоційний стан завдяки розумінню мови образотворчого 
мистецтва, розвитку навичок його сприймання та 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 сприймання, вдосконалення 
мовленнєвих навичок, формування елементів творчої уяви та свідомого 
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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 відповідає основним 
дидактичним вимогам із врахуванням художньо-естетичної специфіки 
предмета та психофізичного розвитку учнів. Заняття 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. 

Плануючи урок образотворчого мистецтва, вчитель передбачає 
єдність таких компонентів: навчально-виховні та корекційно-розвивальні 
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. 

Складаючи календарний план на рік, учитель творчо підходить до 
розподілу тем, зважаючи на поступове ускладнення завдань. Вчитель 
самостійно обирає варіанти завдань, замінює їх за своїм бажанням, але з 
урахуванням навчально-виховних та корекційно-розвивальних цілей, 
зазначених у програмі. 

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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
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Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 
стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

Предметно-орієнтовані  
компетентності 

Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» 
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) зображення у форматі 
(вертикальний, горизонтальний); 

зображує предмети 
різноманітної (квадратної, 
прямокутної, круглої, трикутної) 
форми за допомогою ліній 
графічними матеріалами 

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. 
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(*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» 
Учень/учениця: 

розрізняє основні геометричні 
фігури і тіла, види і типи ліній, 
предмети за формою, розміром, 
забарвленням (*робить спроби 
сприймати і розрізняти за 
допомогою вчителя); 

розпізнає кольори: червоний, 
жовтий, зелений, синій, 
коричневий, жовтогарячий, 
фіолетовий, чорний, білий (*під 
контролем вчителя); 

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. 

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. 

Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 
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Учень/учениця: 
презентує (у межах 

можливостей) результати власної 
творчості, демонструє 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). 

Колективне виконання творчого 
задуму (оформлення класної 
кімнати, створення колективних 
художніх композицій тощо). 

Проведення шкільних 
мистецьких виставок. 

Ознайомлення і упровадження 
правил творчої співпраці, взаємодії, 
комунікації. 

 
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 (*робить 
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;  
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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). 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

Метою музичної освіти 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 розвивальні) 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; 

розвиток різних функцій мовлення дитини в процесі опанування 
виконавської і творчої діяльності; 

виправлення недоліків моторно-рухової сфери в процесі музикування 
та виконання в русі; 
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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: змістова лінія «Музика 
в школі», змістова лінія «Про що розповідає музика». 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 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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
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освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

Предметно-орієнтовані 
компетентності 

Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу 

Змістова лінія «Музика в школі» 
Учень/учениця: 

має уявлення про музику як 
навчальний предмет у школі; 

за уточненням вчителя розуміє 
мовлення вчителя; 

з 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. 

 
Музика як урок та як вид 
мистецтва. Кабінетом музики. 
Способи орієнтування у 
навчальному просторі. 

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. 

Джерела музичних звуків (музичні 
інструменти та технічні засоби). 

Учень/учениця: 
під контролем вчителя слухає 

звуки живої природи; 
за допомогою вчителя розрізняє 

звуки живої природи; 
за підказкою вчителя розрізняє 

звуки музики і живої природи. 
впізнає фрагменти знайомих 

мелодій; 
* за підказою вчителя емоційно 

реагує на звуки живої природи та 
знайому мелодію. 

Звуки живої природи. 

Учень/учениця: 
слухає звуки голосу вчителя, 

учнів; 

Звук голосу. 
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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. 
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. 

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 правила 

слухання музики; 
за вказівкою вчителя слухає 

музичні твори; 
впізнає фрагменти знайомих 

мелодій; 
намагається виконувати 

правила слухання (не розмовляти, не 
перебиватизауваженнями та 

Правила слухання музики. 
Елементарні правила слухання 
музики. 
Емоційне реагування на музичні 
звуки (радість, смуток, 
співпереживання, страх) 
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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. 

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 

* 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; 

Правила охорони голосу та співу. 
Охоронний співочий режим. 
Правильна співоча постава. 

Змістова лінія «Про що розповідає музика» 
Учень/учениця: 

за уточненням вчителя розуміє 
мовлення вчителя; 

має уявлення про роль музики в 
житті людини; 

Музика в житті людини. Роль 
музики в житті людини. 
Музика як мистецтво. Музика 
вокальна та інструментальна. 
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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. 
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. 

Правила співу. 
Навички правильного дихання. 
Диригентські жести (увага, вступ, 
закінчення). 
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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; 

* без засвоєння термінології 
має уявлення про особливості 
музичних звуків; 

* під контролем учителя слухає 
музичні звуки. 

Особливості музичних звуків 
(високі й низькі, довгі та короткі, 
гучні й тихі). 
Слухова увага та зосередженість в 
процесі слухання музичних звуків. 
Позитивні емоції (радість, 
задоволення) в процесі слухового 
сприймання музичних звуків. 

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; 

Забарвлення звучання голосу 
людини та музичних інструментів. 

Учень/учениця: 
має уявлення про українські 

народні пісні (*без засвоєння 
термінології); 

за допомогою вчителя впізнає і 
називає пісню, яка звучала на уроці; 

Українська народна пісня (назва, 
текст пісні). 
Колискові, щедрівки 
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за допомогою вчителя визнає 
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. 

Учень/учениця: 
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; 

* під контролем учителя слухає 
звучання українських народних 
танців. 

Український народний танець. 
Ритмічність народного танцю. 
Гопак, козачок. 

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; 

узгоджує власні ритмічні дії з 
колективом; 

* ознайомлений з 
особливостями темпоритмічної 
діяльності; 

* за допомогою вчителя 
намагається створвати простий 
ритмічний супровід плесканням, 
вистукуванням, тупотінням 

Ритмічний супровід до пісень і 
танців. 
Темпоритмічна діяльність. 
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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: 
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має елементарні уявлення про уроки музики та правила поведінки на 
уроках; 

з допомогою вчителя здійснює підготовку до уроку музики; 
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. 

 
ФІЗКУЛЬТУРНА ГАЛУЗЬ 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 
Важливим завданням освітнього процесу є забезпечення 

здоров’язбереження та здоров’яформування школярів, як вагомого аспекту 
оптимізації їх подальшої соціальної адаптації. Для забезпечення всебічного 
розвитку дітей 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.  

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; 



 
 

454 

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. 

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 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 
гармонійному та корекцію комунікативного розвитку, що сприяє подальшій 
соціальній адаптації учнів. 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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

Предметно-орієнтовані Орієнтовний зміст 
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компетентності навчального матеріалу 
Рухова діяльність 

Учень/учениця: 
має елементарне уявлення про 

фізичну культуру та її значення (за 
підказкою вчителя); 

має 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 
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). 

при виконанні фізичних 
вправ. 

*Підготовка до уроку фізичної 
культури. 

*Вимоги до спортивного 
одягу та взуття. 

Сприймає звернене мовлення 
вчителя (за підказкою вчителя); 

*сприймає звернене мовлення 
вчителя (за допомогою вчителя). 

 
Фізична культура та її значення в 
житті людини.  
 
Правила поведінки, гігієни та 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сприйняття зверненого мовлення 
вчителя та практичного матеріалу. 
 
 
Терміни з предмету фізична 
культура. 
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Сприйняття зверненого 
мовлення вчителя та практичного 
матеріалу. 

Сприймає терміни з предмету 
фізична культура (за допомогою чи 
за підказкою вчителя). 

Терміни з предмету фізична 
культура. 

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). 

Дихальні вправи. 
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, 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, в сторони) (за 
допомогою чи наслідуючи вчителя); 

 
 
 
 
 
 
Дихальні вправи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи на розтягування. 
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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). 

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 на розслаблення. 
Розрізняє основні частини 

тіла, задіяні при виконанні вправи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи на розслаблення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи для розвитку 
координаційних здібностей 
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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 
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 в 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стройові вправи 
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сприйняття) (за допомогою 
вчителя). 

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). 

Розрізняє початок та кінець 
музичного твору (з допомогою чи за 
вказівкою вчителя); 

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); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ритмопластичні вправи. 
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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 з 
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). 

Ритмопластичні вправи. 
Розрізняє використані 

предмети за розміром, кольором (за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправи з використанням 
гімнастичних предметів і приладів 
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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 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); 

*вміє передавати предмет з 
руки в руку, слідкуючи за його 
рухом (за допомогою учителя); 

*виконує ходьбу та біг з 
предметами в руках (за допомогою 
учителя); 

*виконує котіння великого 
м’яча (в парах) (за допомогою 
вчителя). 

Розрізняє пальці кисті, що 
використовуються при виконанні 
вправи (за допомогою вчителя); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кистьова та пальчикова гімнастика 
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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 в 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). 

Сприймає використані наочні 
посібники (кіно -, відеозапис, 
фотографії, плакати, піктограми, 
таблички тощо) (за допомогою чи за 
підказкою вчителя); 

розрізняє зображення 
знайомих тварин і предметів (з 
допомогою чи за підказкою 
вчителя); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Імітаційні вправи 
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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 учителя). 

має елементарне уявлення про 
основні фізкультурно-спортивні 
приміщення (за допомогою чи за 
вказівкою вчителя); 

має елементарне уявлення про 
основні частини тіла, задіяні при 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивно-прикладні вправи. 
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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 в 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 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 
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лави (вперед); перелізання з опорою 
на груди; підлізання та перелізання 
через предмет (h=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 співпрацювати 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 в 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 наслідуючи вчителя); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рухливі ігри 
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*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 (h=40 см) (за допомогою чи 
наслідуючи вчителя); 

*виконує повзання по 
гімнастичному мату (довільне) (за 
допомогою чи наслідуючи вчителя). 

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 засвоєний 
словник в межах зрозумілого 
мовленнєвого матеріалу, 
застосовуючи його в процесі уроку 
(за допомогою чи за підказкою 
вчителя); 

спілкується (питає, відповідає, 
передає потрібні предмети тощо) з 
іншими учнями та вчителем в 
процесі гри (відповідно до 
індивідуальних психофізичних 
можливостей); 

емоційно реагує на процес і 
результат рухливої гри (під 
контролем учителя); 
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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 в межах зрозумілого 
мовленнєвого матеріалу, 
застосовуючи доступну форму 
(усне, жестове) мовлення (за 
допомогою вчителя); 

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

*намагається співпрацювати в 
парі та групі (за допомогою 
вчителя). 

Ігрова та змагальна діяльність 
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: «Веселі старти», 
спартакіади від «Інваспорту» з 
різних видів спорту, фестивалі 

Рухливі ігри, естафети, змагання. 
Українські народні ігри. 
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народних розваг і ігор, фізкультурні 
свята, Дні 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 в 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 в 
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 
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виконанні рухових дій (за 
допомогою вчителя); 

*дотримується правил 
поведінки, гігієни та техніки 
безпеки на заняттях (за допомогою 
вчителя); 

*використовує засвоєний 
словник в межах зрозумілого 
мовленнєвого матеріалу, 
застосовуючи доступну форму 
(усне, жестове) мовлення (за 
допомогою вчителя); 

*бере участь у рухливих іграх, 
естафетах різного рівня 
тренувального навантаження 
(підібраних в залежності 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 в процесі ігрової та 
змагальної діяльності (за 
допомогою вчителя); 

*намагається узгоджувати 
свої дії з діями інших гравців (за 
допомогою вчителя). 

Комунікативна діяльність 
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 в 

Уроки фізичної культури, 
фізкультурно-оздоровчі заходи в 
режимі дня, фізкультурно-масові 
заходи 
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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 

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); 

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); 
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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); 

*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); 
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*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 у 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); 
*намагається узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою 

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

вчителя). 
 

2 КЛАСИ 
 

Освітня програма для учнів других класів складено відповідно до 
типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для учнів 2 класів з інтелектуальними 
порушеннями (наказ Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2019 р. 
№ 917), Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 
607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти 
для дітей з особливими освітніми потребами». 

Освітня програма для навчання дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку для 2-х класів розроблено відповідно до Закону України «Про 
освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту 
початкової освіти (2018 р.), з урахуванням Типових освітніх програм (під 
керівництвом О.Я. Савченко; Р.Б.Шияна), сучасних досягнень та 
спеціальної педагогіки та психології щодо навчально-пізнавальних 
можливостей дітей з 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-розвивальні завдання та спрямованість 
навчального предмету, реалізація яких є обов’язковою умовою навчання. 
Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та 
розкриваються через «Орієнтовний зміст навчального матеріалу», який 
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окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть 
формуватися очікувані предметно-орієнтовані компетентності та відповідні 
соціально-адаптивні здібності. 

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  
дитиноцентрованості і природовідповідності; 
корекційно-розвивальної спрямованості навчання; 
узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 
науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 
наступності і перспективності навчання; 
взаємозв’язаного формування ключових і предметних 

компетентностей; 
логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 
можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані 

курси; 
творчого використання вчителем програми залежно від умов 

навчання; 
адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і 

фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей. 
Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти 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; 

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 
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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 використовуються внутрішньопредметні і 
міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової 
освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА 

МОЖЛИВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ПРЕДМЕТІВ, 
ДИСЦИПЛІН.         

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість 

годин на 
тиждень  

Інваріантний складник  2а 2б 
Мовно-літературна Українська мова 4 4 
 Літературне читання 3 3 
Математична Математика 4 4 
Природнича Я досліджую світ 4 4 
Соціально і здоров'язбережувальна    
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Громадянська та історична    
Технологічна Трудове навчання  -   -  
Інформатична  2 2 
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 
 Образотворче мистецтво 1 1 
Фізкультурна Фізична культура 3 3 
Усього:   22 22 

 
 

Корекційно-розвиткова робота 

Розвиток мовлення 4 4 
Ритміка 1 1 
Лікувальна фізкультура 1 1 
Соціально-побутове 
орієнтування 

2 2 

Варіативний складник    
Додаткові години на навчальний предмет "Я досліджую світ" 1 1 
Додаткові години на навчальний предмет "Ритміка" 1 1 
Граничне допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-
розвиткових занять) 

22 22 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових: 32 32 

 
Розподіл додаткових годин: 

 
2 

класи 
1 год. Додаткові години на навчальний предмет "Я досліджую світ" 
1 год На навчальний предмет «Ритміка»  

 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 
предметами, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 
Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Державного 
стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти 
на засадах інтегрованого підходу у навчанні. 

Програмові компетенції для дітей з помірним ступенем 
інтелектуального порушення виокремлено під спеціальним позначенням - ⃰. 
Зміст навчання для дітей з помірним ступенем інтелектуального 
порушення добирається індивідуально, у відповідності до пізнавальних 
можливостей здобувача освіти. 

 
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні 

ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка 
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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. 

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 предмета «Українська 
мова» 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. 
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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 у навчальному предметі» 
Українська мова» 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 
здобувачів освіти 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 здобувачів освіти до діалогу, до участі в колективних 
видах роботи (обговоренні прочитаного, побаченого; інсценуванні), до 
передачі змісту епізодів прочитаного 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 у 
здобувачів освіти 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 
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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 роботи 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 медіа 
текстах ( світлини, журнали,презентації). 

Освітня програма для 2 класу для дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку є логічним продовженням вивчення 
навчального предмета «Українська мова», що починається у 1 класі з 
вивчення інтегрованого курсу «Навчання грамоти». 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
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, 

Учень/учениця з 
допомогою вчителя: 

сприймає усне мовлення 
співрозмовника; 

*реагує на усне мовлення 
співрозмовника; 

*повторює за вчителем жести, 
рухи, наслідує міміку; 
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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 
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. 
 

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); 

з допомогою вчителя 
намагається здійснювати звуко-
буквений аналіз 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

*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 запитання за змістом 
прослуханого тексту, 
використовуючи альтернативні 
засоби комунікації, малюнки, 



 
 

481 

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 
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. 

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 
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Основні правила поводження 

з книжкою. 
Формування позитивного  

ставлення до книжки. 
 

тому числі засобами глобального 
читання 

ознайомлений з правилами 
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: 

під контролем учителя 
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 
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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 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; 

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 дотримується правильної постави під час 

письма; 
користується мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та 

побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення 
з проханням) 
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сприймати медіапродукти. 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 
 

Навчальний предмет «Літературне читання» – є складовою освітньої 
галузі «Мови і літератури».  

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: 
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 здобувачів освіти початкових умінь сприймати, 

розуміти, аналізувати літературні тексти різних видів з використанням 
літературознавчих понять, визначених програмою; 
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розвиток мовлення учнів шляхом формування умінь створювати власні 
висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 

формування у здобувачів освіти вміння працювати з різними типами і 
видами дитячих книжок; 

Специфікою роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального 
розвитку  є те, що 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 читання значно підвищується рівень загального розвитку 
учнів з інтелектуальними порушеннями, розширюються їхні уявлення про 
навколишній світ. Відбувається знайомство з новими словами, значення 
яких пояснюються і закріплюються в процесі неодноразового вживання. В 
процесі навчання розширюються і уточнюються значення вже відомих 
учням слів, відбувається активізація вже наявних мовленнєвих навичок. 

У програмі для 2 класу передбачено читання коротких, сюжетно 
завершених текстів з подальшим переказом за запитаннями вчителя, по 
серії 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 в 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 загальноосвітньої 
школи. 

Формування читацької діяльності здійснюється в міру вивчення 
складових структур. Велика увага приділяється читанню за підручником, 
використання 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».  
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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 в 
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. 
 

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; 

 

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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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).  

 
 

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; 
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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 
дво-трьоскладових 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. 

 
*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» 
Орієнтовний перелік авторів, які визначені в колі читання, має 

рекомендований характер і може бути змінений учителем з урахуванням 
читацьких інтересів та можливостей учнів  
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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, Платон Воронько. 

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. 
 
 

Учень/учениця з допомогою вчителя: 
 за 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?; 
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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 прочитане/прослухане 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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); 
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Формування позитивного  

ставлення до книжки. Вивчення 
основних правил поводження з 
книжкою. 

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. 

 
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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МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 
 

Основи математичних знань, умінь, що закладаються у молодших 
класах, формують математичну компетентність та сприяють успішності 
подальшої соціалізації здобувача освіти. 

Сформованість кількісних, просторових та часових уявлень, вміння 
виконувати арифметичні дії, застосовувати набуті знання й уміння під час 
розв’язування арифметичних задач, знання геометричного матеріалу та 
його властивостей, величин та одиниць їх вимірювання – основні 
математичні компетентісні детермінанти адаптаційних можливостей та 
самостійності дітей з інтелектуальними порушеннями на початковому етапі 
навчання. 

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 з 
інтелектуальними порушеннями у змісті з математичної освіти 2 класу 
відповідно до зазначеної мети і сформульованих завдань 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 в 2-ому 
класі і закінчується в 3-ому. 

В 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. 
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При вивченні арифметичних дій додавання і віднімання чисел в 
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; 
В 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. 

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. 

Програма з математики складена з урахуванням принципу 
концентричності із дотриманням дидактичних вимог доступності, 
послідовності, науковості, системності навчання та передбачає 
необхідність диференційованого підходу в навчанні. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані 

Компетентності 
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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 
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та зменшення числа на декілька 
одиниць. 

Арифметичні задачі. Робота з даними 
 
Прості текстові арифметичні задачі 
збільшення (зменшення) чисел на 
декілька одиниць.  
Структурні компоненти задачі: 
умова, числові дані, запитання, 
розв’язок та відповідь. 
 
Диференціація понять «збільшення 
на…», «зменшення на…». 

Учень/учениця з допомогою 
вчителя:  

розв’язує прості арифметичні 
задачі на знаходження суми, остачі, 
які мають відношення «менше 
на…», «більше на…»; 

 
* за допомогою вчителя 

намагається записувати 
розв’язування задачі у вигляді 
приклада. 

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 з 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; 
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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. 

 
ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ПРИРОДНИЧА ОСВІТНІ 
ГАЛУЗІ 

 
ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 
 Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення 
молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку з 
навколишнім світом у процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, 
що охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 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, 
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; 
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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. 

Вирішення завдань курсу  забезпечується відповідними 
змістовими лініями побудови навчального матеріалу, як освітнього, так 
і корекційно-розвивального характеру. Так, освітня мета реалізується за 
допомогою наступних змістових ліній:  

Людина (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна 
поведінка); 

Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; 
моральні норми; навички співжиття і співпраці; громадянські права та 
обов'язки як члена суспільства. 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 
здобувачів освіти з 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 
здобувачів освіти 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 
здобувачів освіти 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 
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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-розвивальної 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 
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, в 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. 

Вчитель самостійно обирає й формує інтегрований та автономний 
спосіб подання змісту із освітніх галузей, добирає дидактичний 
інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і 
можливості здобувачів освіти (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, 
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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 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, 
часом відсутністю можливості використати власний досвід, кількістю 
нових термінів, назв. Матеріал, який повинні засвоїти здобувачі освіти 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 природознавства, обираючи методи та 
прийоми навчання, підбираючи засоби навчання, завдання та вправи 
необхідно враховувати рівень знань здобувачів освіти, 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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 
Предметно-орієнтовані 

компетентності  

Змістова лінія «Людина» 
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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. 

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; 
дотримується правил: 

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 
дорослі, які працюють. Імена учнів, 
вчителів, вихователів класу, 
працівників закладу (вчителі, 
вихователі, лікар, кухар та ін.). 

Учень/учениця: 
за запитаннями вчителя 

називає свою країну, столицю, рідне 
місто/село; домашню адресу; 

знаходить на малюнку 
державні символи.  

орієнтується у найближчому 
просторі; 

за запитаннями вчителя  
називає: імена своїх товаришів; 
імена працівників школи; 

за допомогою вчителя 
пояснює: 

зміст професій водія, 
машиніста, тракториста та ін; 
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Правила поведінки людини у 
суспільстві. 
Організація спостережень. 
Розв’язання ситуацій морального 
вибору. 

дотримується правил 
доброзичливого ставлення до 
шкільних товаришів, працівників 
закладу; 

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 
закладу; 

* 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, 

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; 
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діяльністю людей у різні пори 
року. 
Рослини: овочі, фрукти. Користь 
рослин (продукти харчування, 
ліки, деревина, папір тощо). Кущі, 
дерева, трави. Основні зовнішні 
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. 
Організація досліджень. 

класифікує тварин за видами; 
дотримується правил 

поведінки в природі, бере посильну 
участь в природоохоронній 
діяльності; 
 

* 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 закладі, 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. 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ 

 
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

Трудове навчання є однією з ланок неперервної технологічної освіти, 
що створює базис для успішного опанування учнями технологій основної 
школи та виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого професійно-
трудового навчання.  

Метою «Трудового навчання» в початковій школі для дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку є формування і розвиток 
загальнотрудової компетентності учнів, яка дає можливість їм вирішувати 
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предметно-практичні та побутові задачі, виконувати доступні види 
діяльності, пов’язані з найпоширенішими галузями народного 
господарства. 

Загальноосвітні завдання для досягнення зазначеної передбачають 
ознайомлення здобувачів освіти з основами трудового процесу; 
формування техніко-технологічних знань, умінь та навичок; розвиток 
пізнавальних здібностей, 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-розвивальні 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 в 2 класі для дітей з 
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 у 
здобувачів освіти здатності планувати власну діяльність у процесі вивчення 
різних видів матеріалів та опанування техніко-технологічними операціями 
у процесі виконання робіт з пластичними, природними, текстильними, 
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матеріалами, папером, конструктором. В учнів 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.  

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. 

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткового 
мистецтва» має на меті формування у здобувачів освіти 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. Здобувачі освіти 
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 
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фільмів (мультфільмів), у яких висвітлюються найпростіші дії щодо 
самостійності в побуті. 

Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться 
формуванню загальнотрудової компетентності здобувачів освіти, 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. 

Продовжується ознайомлення здобувачів освіти з елементами 
комп’ютерної грамоти: 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. Зміст навчання, перелік 
трудових операцій, об’єктів виробів у типовій освітній програмі з трудового 
навчання є орієнтовним. Вчитель самостійно розподіляє години між 
розділами програми для кожного класу залежно від інтересів учнів, їх 
психофізичних можливостей, матеріально-технічної бази закладу.  

Програму розроблено з урахуванням принципів доступності, 
достатності, послідовності, науковості, системності навчання. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 
 

Орієнтовний зміст  
навчального матеріалу 

Предметно-орієнтовані 
компетентності 

Змістова лінія «Світ технологій» 
 
Робота з глиною, пластиліном, 
солоним тістом 

Учень / учениця: 
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1) 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. 
 

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 

примазуванням; 
 
*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 
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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 
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. 

Учень / учениця: 
 

називає властивості природного 
матеріалу за запитаннями (назва, 
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. 
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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. 

Фонарики. Виготовлення елементарних паперових виробів 
технікою оригамі. Виготовлення виробів із смужок паперу: ялинки, 
квітки, новорічної кульки, тощо. Виготовлення виробів за шаблоном: 
ліхтарик, ромашка, півник, котик та ін. 
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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. 
 
1) 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. Горшки з розсадою. 
Висадження рослини на грядку.  

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-ужиткове мистецтва» 
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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» 
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. 
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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). 
 

МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 
 

МИСТЕЦТВО 
 

Метою музичної освіти в початковій школі є формування і розвиток 
у здобувачів освіти 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.  

Різні види мозаїчних малюнків. 
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. 
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Завдання (освітні, виховні та розвивальні) 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 
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 у здобувачів 
освіти ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-
діяльнісних компетентностей, що досягається через сприймання та 
інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва.  

В основу програми 2 класу покладені грані музики:  
Змістова лінія «Музика навколо нас» передбачає: формуванню 

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 конкретизації 
знань про народну і композиторську музику; стимуляція пізнавального 
інтересу до народної та композиторської музики; розвиток: уваги в процесі 
відтворення ритмічних малюнків; темпоритмічного відчуття; ритмічного 
слуху; дрібної моторики кисті рук та різних груп великих м’язів; загальної 
моторики і рухових недоліків. 

Змістова лінія «Типи музики» передбачає: розвитку сприймання 
музики на основі вивчення основних типів музики; уміння сприймати і 



 
 

513 

розпізнавати основні типи музики; 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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
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 вчителя); 
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впізнає і називає знайомі музичні 
твори (*за допомогою вчителя); 

 
Народна музика: пісні й танці 

України. 
 

Учень/ учениця 
має уявлення про українську 

народну пісню і танець (*без 
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 
вчителя); 

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 вчителя); 
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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); 

 
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 вчителя); 

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); 
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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 
має 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); 

 
Виконання пісень різного 

емоційного змісту і характеру. 
 

Учень/ учениця 
намагається співати виразно 

округлим та протяжним звуком; 
намагається відтворити характер 

пісні (*за допомогою вчителя); 
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намагається відтворити пісню 
разом з учнями класу (*за допомогою 
вчителя); 

намагається дотримуватися 
правил співу та поведінки в 
музичному класі (*за нагадуванням 
вчителя); 
 

 
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 вчителя). 

Орієнтовний матеріал для сприймання: 
Українські народні пісні, «Два півника»;  
«Дударик», М.Леонтович; «У Віфлеємі новина»;  
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«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»; 
Орієнтовний матеріал для виконання: 
Українські народні пісні, «Повішу я колисочку»; «Два півника»;  
«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. 
Вчитель 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); 
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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 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). 
 

 
ФІЗКУЛЬТУРНА ГАЛУЗЬ 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 
Розділ типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класів з інтелектуальними 
порушеннями розроблено з метою досягнення здобувачами освіти 
результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової 
загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами1. 

Здоров’яформуюча та здоров’язберігаюча функції фізичної культури 
дітей з 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.  

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. 
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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 з інтелектуальними порушеннями зумовлена 
особливостями психофізичного розвитку дітей, викликаними враженням 
центральної нервової системи, різними ступенями інтелектуальної 
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. 



 
 

521 

Контингент здобувачів освіти у навчально-реабілітаційному центрі 
неоднорідний за віком, станом здоров’я, особливостями психофізичного 
розвитку, наявністю та якістю дошкільної підготовки та здатністю до 
навчання. Корекційно-розвивльна спрямованість навчально-виховного 
процесу визначається наявністю індивідуальних психофізичних порушень 
дітей. Все це зумовлює потребу в здійсненні індивідуального та 
диференційованого навчання. У процесі проведення корекційно-
розвивальної роботи вчитель повинен орієнтуватись на стан здоров’я 
конкретного учня, беручи до уваги висновки медичних оглядів.  

При вирішенні завдання корекції порушень психофізичного розвитку 
дітей даної категорії особливу увагу звертають на розвиток координаційних 
здібностей, здатності до цілеспрямованих дій, обсягу та стійкості уваги, 
мисленнєвих операцій, на мовленнєвий розвиток. Важливе місце в змісті 
програми 2-го класу 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 їх комунікації. Головне при цьому – задіяти 
всі існуючі можливості для спілкування.  

Для корекції психоемоційного стану учнів важливим є застосування 
елементів музикотерапії та кольоротерапії. Також 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 школярів 2-
их класів визначає ступінь формування їх здоров’язбережувальної 
компетентності, здійснюється вербально та передбачає врахування 
особистих здобутків дітей протягом 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. Важливим є забезпечення 
лікарсько-педагогічного спостереження: як контроль виконання рухових 
дій, так і контроль і оперативне регулювання фізичного навантаження дітей 
згідно їх індивідуальним можливостям, що набуває особливого значення 
при роботі з учнями підготовчої і спеціальної медичних груп.  
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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». 

Змістові лінії, що визначають навчальну діяльність учнів 2-го класу з 
фізичної культури, 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 здобувачів освіти знань, умінь і навичок, необхідних для 
участі в рухливих іграх різного рівня інтенсивності, естафетах і змаганнях. 
Особливо важливим є виховання у них 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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 
 

Орієнтовний зміст навчального 
матеріалу   

Предметно-орієнтовані 
компетентності 

Рухова діяльність 
 Учень/учениця: 
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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 гімнастичними 
вправами.  
*Значення дихання для життя 
людини.  
*Правильне дихання та під час 
виконання фізичних вправ.  
 

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 
учителя); 

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 
учителя); 

*має елементарне уявлення про значення 
дихання для життя людини; вдих, видих; 
правильне дихання та під час 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  

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).  
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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). 

Дихальні вправи. 
 

Виконує динамічні дихальні вправи; 
рівномірне носове дихання в поєднанні з 
повільною ходьбою; підготовче дихання (за 
допомогою чи наслідуючи вчителя); 

здійснює послідовне посилення екскурсії 
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  
 

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); 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 в 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 
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(праворуч, ліворуч) (за допомогою чи 
наслідуючи вчителя). 

*старається узгоджувати дихання з 
виконанням рухової дії (за допомогою 
вчителя). 

Вправи на розслаблення. 
 
 

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 

Виконує вправи для розвитку гнучкості 
(наприклад, «Лук», «Чоло-коліно») (за 
допомогою чи наслідуючи учителя); 

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 
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руками (вперед, назад, 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); 

*вміє 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 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 
вчителя); 
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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); 

*вміє узгоджувати дихання з виконанням 
вправи (за допомогою вчителя). 

Ритмопластичні вправи.  Виконує рекомендації та розпорядження 
вчителя (за вказівкою вчителя); 

сприймає використані під час уроку 
наочні посібники (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, в 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); 
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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 в 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). 

Вправи з використанням 
гімнастичних предметів і 
приладів 

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 
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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 в 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 

Розрізняє пальці кисті, що 
використовуються при виконанні вправи (за 
підказкою вчителя); 
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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 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 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); 
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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, фотографії, плакати, 
таблички тощо) (за допомогою вчителя); 

*ознайомлений з 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. 
 

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); 
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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 x 9 м (наслідуючи чи за показом 
учителя); 

виконує стрибки: на м'яку перешкоду 
(h=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) 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 
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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); 
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*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); 

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

*вміє узгоджувати дихання з виконанням 
рухових дій (за допомогою вчителя). 

Рухливі ігри. 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); 
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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); 

*вміє 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). 

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: «Веселі 
старти», спартакіади від «Інваспорту» з 
різних видів спорту, фестивалі народних 
розваг і ігор, фізкультурні свята, Дні здоров’я 
та фізичної культури тощо  
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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). 

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 
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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 в 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 тілобудову 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 в 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). 
 

3 КЛАСИ 
 
Типова освітня програма для 3 класу є логічним продовженням 

Типової 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.  

Типові освітні програма визначає: 
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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; 

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; 
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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 Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується 
використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які 
сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові 
ситуації. 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА 

МОЖЛИВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ПРЕДМЕТІВ, 
ДИСЦИПЛІН.         

 
 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість 
годин на 
тиждень  

Інваріантний складник  3а 3б 
Мовно-літературна Українська мова 4 4 
 Літературне читання 3 3 
Математична Математика 4 4 
Природнича Я досліджую світ 4 4 
Соціально і здоров'язбережувальна    
Громадянська та історична    
Технологічна Трудове навчання  -   -  
Інформатична  2 2 
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 
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 Образотворче мистецтво 1 1 
Фізкультурна Фізична культура 3 3 
Усього:   22 22 

 
 

Корекційно-розвиткова робота 

Розвиток мовлення 4 4 
Ритміка 1 1 
Лікувальна фізкультура 1 1 
Соціально-побутове 
орієнтування 

2 2 

Варіативний складник    
Додаткові години на навчальний предмет "Музичне мистецтво" 1 1 
Додаткові години на навчальний предмет "Ритміка"   
Додаткові години на навчальний предмет "Я досліджую світ" 1 1 
Граничне допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-
розвиткових занять) 

22 22 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових: 33 33 

 
Розподіл додаткових годин: 

 

3 
класи 

1 год. Додаткові години на навчальний предмет "Музичне мистецтво" 
1 год Додаткові години на навчальний предмет "Ритміка" 
1 год Додаткові години на навчальний предмет "Я досліджую світ" 

 
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 
предметами, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 
Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Державного 
стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти 
на засадах інтегрованого підходу у навчанні. 

Програмові компетенції для дітей з помірним ступенем 
інтелектуального порушення виокремлено під спеціальним позначенням - ⃰. 
Зміст навчання добирається індивідуально, у відповідності до пізнавальних 
можливостей. 

 
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ГАЛУЗЬ 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
Основна мета мовно-літературної галузі полягає у формуванні 

ключової комунікативної компетентност і молодшого школяра, яка 
виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами 
мовленнєвої діяльності) процесі спілкування, пізнання навколишнього 
світу, вирішення життєво важливих завдань.  
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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 
порушень 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 й 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.  
Водночас із розвитком основних видів мовленнєвої діяльності в 

початкових класах для дітей з інтелектуальними порушеннями 
розв’язуються й специфічні завдання, спрямовані на корекцію порушень 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.  
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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 {говорінн я) - навчати 
школярів будувати власні висловлювання (у вигляді простий 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 спеціально створюваних 
ситуацій, які спонукали б їх висловлюватися, виявляти відповідні емоції.  

Розширення словника дітей доцільно здійснювати на предметно- 
практичній 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 
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можливостям дітей (знайомі слова, прості конструкції, адаптовані тексти 
тощо).  

У 3 класах для роботи 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 медіа 
текстах (світлини, журнали, презентації).  

В освітній програмі 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 з порушеннями інтелектуального 
розвитку, при цьому забезпечуючи водночас досягнення корекційно-
розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних результатів, зазначених у 
типовій освітній програмі. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
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, 

Учень /учениця з допомогою 
вчителя: 

сприймає усне мовлення 
співрозмовника; 

*реагує на усне мовлення 
співрозмовника; 
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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, 
етикетними нормами культури 
спілкування. 

 

*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 
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вчителя;  
користується мовленнєвим 

етикетом в 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. 

 
 
 
 

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); 
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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 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. 

* 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; 

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; 
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Формування позитивного  
ставлення до книжки. 

*виявляє позитивне ставлення 
до книжки. 

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; 

*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) 
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*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. 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

Навчальний предмет «Літературне читання» – є складовою освітньої 
галузі «Мови і літератури».  
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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: 
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 увагу слід особливо привертати до правильного 
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вимовляння, значення слів, інтонації речень, різних за структурою, 
змістового поділу речень за допомогою пауз, мелодики тощо. 

На уроках читання значно підвищується рівень загального розвитку 
учнів з інтелектуальними порушеннями, розширюються їхні уявлення про 
навколишній світ. Відбувається знайомство з новими словами, значення 
яких пояснюються і закріплюються в процесі неодноразового вживання. В 
процесі навчання розширюються і уточнюються значення вже відомих 
учням слів, відбувається активізація вже наявних мовленнєвих навичок. 

Програмою для 3 класу передбачено читання коротких, сюжетно 
завершених текстів з подальшим переказом за запитаннями вчителя, по 
серії 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 в 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 загальноосвітньої 
школи. 

Формування читацької діяльності здійснюється в міру вивчення 
складових структур. Велика увага приділяється читанню за підручником, 
використання 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 в 
різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в 
діалогічній і монологічній формах, а також за допомогою альтернативних 
засобів комунікації. 
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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. 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

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

 
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; 

 

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  
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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. 
 

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, прощання, вибачення, 
подяка, звернення з проханням). 

Змістова лінія ««Формування й розвиток навички читання» 
 
Слухання прочитаного 

педагогом тексту, розгляд  
ілюстрацій. 

 
 

Учень / учениця з допомогою 
вчителя: 

намагається уважно слухати та 
зрозуміти зміст прочитаного 
педагогом тексту; 
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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 
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. 

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, 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), 
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 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 

рекомендований 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: 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, Платон Воронько. 

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: 

 
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. 

Учень/учениця з допомогою 
вчителя: 
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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, 

персонажей твору. 
 
 
Робота з сюжетними 

малюнками, схемами, 
піктограмами. 

 
 
Робота з малюнками на 

визначення послідовності подій у 
тексті. 

 
 
 
Формування вміння 

переказувати 
прочитане/прослухане з опорою на 
картинно-символічний план до 
кожного твору 

 
 
Формування уявлення про 

жанр твору: загадка, вірш, казка, 
оповідання. 

 
 
 

за 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, 

персонажей твору (з допомогою 
вчителя); 

намагається формує 
висловлювання щодо 
прочитаного/прослуханого  твору 
(за допомогою вчителя); 

 
може визначити (за допомогою 

сюжетних малюнків) послідовність 
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; 
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Заучування невеличких  
віршів напам’ять за малюнками, 
опорними словами, 
мнемотаблицями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування позитивного  

ставлення до книжки. Вивчення 
основних правил поводження з 
книжкою. 

 

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. 
Змістова лінія «Навчаємось сприймати медіа» 

Робота з медіапродукцією 
(дитячі журнали, розвиваючі 
програми, фотографії тощо. 

сприймає й обговорює прості 
медіапродукти;  
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обговорює зміст і форму 
простих медіапродуктів, 
розповідає, про що в них ідеться;  

визначає, кому і для чого 
призначений медіапродукт; 

 висловлює елементарні 
судження й почуття з приводу 
прослуханих/переглянутих 
медіапродуктів (дитячі журнали, 
розвиваючі програми, фотографії 
тощо) за підтримки вчителя,  

*виявляє позитивне ставлення, 
сприймає медіа продукцію (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. 
 

 
 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 
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МАТЕМАТИКА 

 
На уроках математики формуються та розвиваються кількісні й якісні 

зміни в пізнавальній сфері з метою подальшої інтеграції в суспільство в 
тому обсязі, який доступний кожній дитині індивідуально. Для реалізації 
завдання соціальної адаптації зміст програми максимально пов'язується з 
життєвим досвідом учнів і відповідає умовам конкретного найближчого 
соціуму, в якому проживають діти. Отже одним із провідних завдань 
навчання математики - навчити дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку розрізняти ситуації, в яких необхідно і можливо застосувати 
отримані на уроках математичні знання. 

В процесі навчання математики відбувається формування і розвиток 
розумових процесів, пам'яті, уваги, зорово-просторового сприймання, 
мовлення тощо. Також вирішуються завдання виховання 
цілеспрямованості, працьовитості, самостійності, терплячості, навичок 
контролю і самоконтролю, охайності та завершеності дії поставленого 
завдання. 

В основу змісту програми покладені три основні принципи: 
доступність, практична значущість і життєва необхідність тих знань, умінь 
і навичок, якими будуть опановувати учні. 

Навчальний матеріал максимально наближений до соціального 
середовища, в якому перебуває дитина у даний період її життя. Принцип 
доступності лежить в основі навчального матеріалу кожного уроку: обсяг, 
послідовність вивчення тем, види робіт, форма представлення, кількість 
повторень і частота звернень до однієї і тієї ж теми, як для всього класу в 
цілому, так і для кожної дитини зокрема. Такий підхід дозволяє 
ефективніше здійснювати диференційовану роботу на уроці. 

У змісті математичної освіти 3-го класу провідними визначено такі 
змістові лінії: «Числа. Арифметичні дії з числами», «Арифметичні 
задачі», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з 
даними».  

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. 

В 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 простих арифметичних задач на знаходження суми та 
остачі, а також із задачами на збільшення і зменшення числа на декілька 
одиниць. 
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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. 

Програма в цілому визначає оптимальний обсяг знань і умінь з 
математики, який доступний більшості учнів з порушеннях 
інтелектуального розвитку. При відборі навчального матеріалу слід 
враховувати різні можливості учнів по засвоєнню математичних уявлень, 
знань, умінь застосовувати їх на практиці. У зв'язку з тим, що навчальний 
матеріал засвоюється учнями на різному рівні, програма передбачає 
необхідність диференційованого підходу в навчанні. 

Організація процесу навчання базується на практичній і наочної 
основі. В якості наочної основи використовуються натуральні об'єкти і 
реальні предмети (або їх імітація, наприклад, купюри, монети тощо), А 
також широке використання інтерактивних технологій. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
Орієнтовний зміст 

навчального матеріалу 
Предметно-орієнтовані 

компетентності 
Числа, арифметичні дії з числами. Величини 

 
 
Нумерація в межах 20 
(повторення). 
Пряма і зворотна лічба. Місце 
числа в числовому ряді. 
Парні і непарні числа. 

Учень/учениця з допомогою 
вчителя:  

знає нумерацію чисел в межах 
20; 

рахує в межах 100 по 1, по 10 у 
прямому і зворотному порядку; 
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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. 

 

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 межах100; 

* 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. 

Арифметичні задачі. Робота з даними 
 

Прості текстові арифметичні задачі 
на різницеве відношення. Складені 
арифметичні задачі на дві дії. 

Учень/учениця з допомогою 
вчителя:  

розв’язує приклади та 
арифметичні задачі на різницеве 
порівняння; 
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Структурні компоненти задачі: 
умова, числові дані, запитання, 
розв’язок та відповідь.  

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 

* за допомогою вчителя 
намагається записувати 
розв’язування задачі у вигляді 
приклада; 

* ознайомлений із складеними 
арифметичними задачами на дві 
дії. 

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; 
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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). 

 
ПРИРОДНИЧА, ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА 

ТА ЗДОРОВОЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ГАЛУЗІ  
 

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 
 

 Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення 
молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку з 
навколишнім світом у процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, 
що охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 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, 
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; 
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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. 
Вирішення завдань курсу  забезпечується відповідними змістовими лініями 
побудови навчального матеріалу, як освітнього, так і корекційно-
розвивального характеру. Так, освітня мета реалізується за допомогою 
наступних змістових ліній:  

Людина (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна 
поведінка); 

Людина в суспільстві (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; 
моральні норми; навички співжиття і співпраці; громадянські права та 
обов'язки як члена суспільства. 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). 

Відповідно до корекційно-розвивальної 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 
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. 
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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, в 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. 

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 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 природознавства, 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, в 3-му класі їх по 
можливості  необхідно розширювати. Досвід спостережень та аналізу 
природних явищ в учнів досить специфічний, чи він недостатній, часом 
такий, що ґрунтується на казках, мультфільмах, тому «сонечко» уявляється 
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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.  

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. В будь-якому випадку 
діти досить часто чують ці слова, тому важливо, щоб їх сприймання та 
використання було свідомим. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 
Предметно-орієнтовані 

компетентності 
Змістова лінія «Людина» 

 Учень/учениця: 



 
 

567 

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). 
 

- 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. 

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, 

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 
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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, 
громадських місцях. Правила 
поведінки за столом. 
 
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. 
 

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). 

називає  
свою країну, її столицю,  
предмети українського 

національного одягу та виділяє його 
серед іншого;  

знає, що державною мовою є 
українська; 
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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 національні 
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. 
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. 

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: 
частини доби; 
дні тижня; 
за запитаннями вчителя 

розповідає про 
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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. 
 

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; 
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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; 
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; 
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* 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 власних 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. 
використовує знання про особливості будови та життєдіяльності 

живих організмів у повсякденному житті; 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ 
 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 
На уроках трудового навчання в 3 класі початкової ніколи для дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку продовжується робота з 
формування та розвитку загальнотрудової компетентності учнів, 
вирішуються предметнопрактичні та побутові задачі, виконуються 
доступні види діяльності, пов’язані з найпоширенішими галузями 
народного господарства.  

Загальноосвітні завдання для досягнення зазначеної мети 
передбачають: ознайомлення школярів з основами трудового процесу; 
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формування технікотехнологічних знань, умінь та навичок; розвиток 
пізнавальних здібностей, формування елементів графічної грамоти; набуття 
досвіду предметнопрактичної 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-розвивальні 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-гехнологічної 
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 в 3 класі для дітей з 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 технікотехнологічними операціями в процесі 
виконання робіт з пластичними, природними, текстильними, матеріалами, 
33 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 та дотримуватися 
послідовності у виготовленні виробів.  
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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.  

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 й 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 і 
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 цобуті, 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 загальyотрудової компетентності учнів, яка 
розглядається як здатність застосовувати на практиці предметно-практичні 
знання, досвід, суспільні 34 цінності, базові навички комунікації і 
соціально-побутової адаптації, набуті у процесі трудового навчання.  
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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 та корекції порушень розвитку у дітей 
означеної категорії з метою їх підготовки для самостійного життя та 
доступності для сприймання і засвоєння цією категорією дітей.  

Програму розроблено з урахуванням принципів доступності, 
достатності, послідовності, науковості, системності навчання. 

 
 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

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

 
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.  
 

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; 
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Оздоблення виробу кольоровим 
пластиліном. 
 
З'єднання виліплених деталей в 
одне ціле способом примазування. 
 
Висушування виробів з тіста, 
глини. 
 
Визначення просторового 
розташування предметів на макеті.  

*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, санітарно-гігієнічні вимоги 

 
 
 
Трудові операції 

З’єднання деталей клеєм, 
паличками, пластиліном, нитками. 
 
Наклеювання природного 
матеріалу. 
 
Закріплення окремих деталей та 
фігур (пташок, тварин) на підставці. 

Учень / учениця: 
 

знає властивості природних 
матеріалів, способи з'єднання 
природних матеріалів, засоби 
праці та правила безпечної праці; 

 
*має уявлення про природні 

матеріали; 
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.). 
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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. 
 

Учень / учениця: 
 
розрізняє стібки для шиття  з 

допомогою,  
 
 
має уявлення про технологію 

виконання прямих стібків; 
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Трудові операції 
Виконання прямих стібків на 
тканині (картоні) по проколу, по 
розмітці на папері.  
Заправлення нитки в голку. 
Зав’язування вузлика. 

виконує прямі стібки по проколу на 
тканині (картоні) з допомогою 
вчителя; 

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 ґрунт.  
 

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; 

 
 
 
має уявлення 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. 
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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 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» 
 

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; 
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Орієнтовні об’єкти праці:  
Конструкції із дерев’яних, пластикових, паперових  деталей. 
Із паперу – коробочки, об’ємні фігурки тварин та ін. 

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 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). 
 

МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 
 

МИСТЕЦТВО 
 

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 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 в 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 особистісні 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 художньотворчої діяльності;  

корекція недоліків 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 й компетентнісно зорієнтованої освітньої 
(засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння 
практичними уміннями й навичками) та корекційно-розвивальної (розвиток 
і корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної сфери особистості 
дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими лініями: 
«Художньотворча 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 з інтелектуальними порушеннями 
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 
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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 з інтелектуальними порушеннями через мистецтво, 
усвідомлення ними свого «Я» (власних творчих здібностей, нахилів, 
можливостей й досягнень), формування вміння вільно та правильно 
висловлювати власні думки й враження, спілкуватися з однолітками та 
дорослими у процесі сприймання й відтворення творів образотворчого 
мистецтва й об’єктів і явищ оточуючого світу шляхом створення умов для 
елементарно-пошукової діяльності, її цілеспрямованості й завершеності, 
прояву ініціативності, позитивних емоцій, елементів уяви та фантазії учнів. 
Змістова лінія передбачає розвиток в учнів комунікативних умінь через 
створення ситуацій успіху й 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 інтелектуальними порушеннями 
ґрунтується на засадах компетентнісного, ціннісного, особистісно 
зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та інтегративного підходів. В основу 
програми покладено такі принципи: від простого до складного, від 
дійсності 41 через мистецтво до життя, єдність пізнавально-репродуктивної 
та елементів творчої діяльності, розвиток здібностей емоційно-естетичного 
сприймання художнього образу в мистецтві та житті й 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 з інтелектуальними 
порушеннями залежить від ефективності корекційної спрямованості 
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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 та 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 індивідуальнодиференційованого 
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 моторнорухової сфери школярів, створення на уроці особливої 
атмосфери творчості та 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 практичнотворчу 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 й 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. Вчителю надається можливість самостійно 
обирати варіанти завдань, замінювати їх за своїм бажанням, але з 
урахуванням навчальновиховних та корекційно-розвивальних 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 
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здібностей до художньо-творчої діяльності. Оцінюється не рівень 
недоліків, а рівень досягнень учня у порівнянні з його попередніми 
досягненнями. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 

 
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). 

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; 
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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.  

 
 
 
Інсценізація (виконання нескладних 
ролей), етюди-наслідування. 
Відтворення елементарних 
танцювальних елементів. 
Інсценізація засобами пантоміми 
(міміка, жести). 

 

розміщує пропорційно 
зображення, використовуючи всю 
площину аркуша; 

компонує (з допомогою 
учителя) зображення у форматі 
(вертикальний, горизонтальний);  

створює елементарний 
стрічковий 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 і 
красу 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, 
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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; 

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 (*в 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 
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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); 

*(в межах можливостей та з 
допомогою) бере участь у 
колективному виконанні творчого 
задуму; у шкільних мистецьких 
заходах (концертах, виставках, 
інсценізаціях тощо),  

дотримується правил творчої 
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 та 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 
допомогою вчителя); 

аналізує основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, 
структуру візерунка, сюжет зображення та намічає послідовність побудови 
малюнка (* за допомогою вчителя);  
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композиційно правильно розташовує зображення на аркуші паперу; 
складає візерунок із геометричних та рослинних елементів у смузі та 
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.). 

 
 
 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

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) у початковій школі для дітей з 
інтелектуальними порушеннями є:  

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;  

засвоєння основ образотворчого мистецтва й оволодіння елементами 
художньо-образотворчої грамоти й засобами виразності у процесі 
художньопрактичної діяльності;  

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;  

корекція недоліків пізнавальної діяльності, моторно-рухової сфери, 
розвиток сенсорних здібностей;  

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 компетенїнісно зорієнтованої освітньої 
(засвоєння елементарних художньо-естетичних знань та оволодіння 
графічнопрактичними уміннями й навичками) та корекційно-розвивальної 
(розвиток і корекція інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, сенсорної сфери 
особистості дитини) цілей та забезпечується відповідними змістовими 
лініями: «Художньотворча діяльність», «Сприймання та інтерпретація 
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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 з інтелектуальними порушеннями 
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 й техніки у 
процесі створення художніх образів і 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, 47 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 з інтелектуальними порушеннями через мистецтво, 
усвідомлення ними свого «Я» (власних художньо-образотворчих 
здібностей, нахилів, можливостей й досягнень), формування вміння вільно 
та 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 
елементів творчої діяльності; розвиток здібностей емоційного сприймання 
художнього образу в мистецтві та житті і посильного відтворення його у 
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самостійних роботах з урахуванням вікових та психофізичних 
особливостей розвитку та практичного досвіду учнів.  

Рівень художньо-естетичного розвитку учнів з інтелектуальними 
порушеннями 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 
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.  

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 
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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-розвивальні завдання; тема або об’єкт 
роботи; вид роботи (декоративне малювання, малювання з натури, 
тематичне малювання, бесіди з образотворчого мистецтва); матеріально-
технічні та інформаційнокомунікативні 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-х 
класах - робота в парах, в малих групах (3 учні). У класі в 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 навчальновиховних та корекційно-розвивальних 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.  

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 
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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) зображення у форматі 
(вертикальний, горизонтальний);  

зображує предмети 
різноманітної (квадратної, 
прямокутної, круглої, трикутної) 
форми за допомогою ліній 
графічними матеріалами 
(*намагається за допомогою 
вчителя); 
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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 (*робить спроби 
сприймати і розрізняти за 
допомогою вчителя); 

розпізнає кольори: червоний, 
жовтий, зелений, синій, 
коричневий, жовтогарячий, 
фіолетовий, чорний, білий (*під 
контролем вчителя); 

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» 
 Учень/учениця: 
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Колективне виконання творчого 
задуму (оформлення класної кімнати, 
створення колективних художніх 
композицій тощо). 

Проведення шкільних мистецьких 
виставок. 

Ознайомлення і упровадження 
правил творчої співпраці, взаємодії, 
комунікації. 

презентує (у межах 
можливостей) результати власної 
творчості, демонструє 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 (*робить 
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; 
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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). 

 
МИСТЕЦЬКА ГАЛУЗЬ 

 
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 
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 (освітні, виховні та розвивальні) 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;  
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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 3 класу передбачає формування в 
учнів ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних 
компетентностей, що досягається через сприймання та інтерпретацію 
творів народного і професійного музичного мистецтва.  

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. 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 
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Орієнтовний зміст навчального 
матеріалу  

Предметно орієнтовані 
компетентності 

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); 

 
Роль мелодії та супроводу в 

Учень/ учениця  
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музичному творі. має уявлення про роль та 
значення мелодії і супроводу в 
музичному творі (*без засвоєння 
термінології); 

спостерігає за 
мелодією/супроводом 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 
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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 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); 
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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. 

вирізняє маршову музику серед 
інших (*за допомогою вчителя);  

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); 

 
 

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); 

 
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 

Учень/ учениця 
намагається виразно виконує 

скоромовки / пісні;  
передає настрій і характері пісні; 
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характеру.  намагається виділяти у творах 
елементи пісенності, танцювальності 
й маршовості;  

намагається ритмічно і 
розбірливо відтворювати слова 
скоромовки/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; 
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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; 
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; 
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«Сонечко», В.Верховинець; 
 «По малину в сад підем», А.Філіпенко, Т.Волгіна. 
 
Вчитель 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. 
 

 
 
 

ФІЗКУЛЬТУРНА ГАЛУЗЬ 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
 

Здоров’яформуюча та здоров’язберігаюча функції фізичної культури 
дітей з 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.  
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Специфіка навчального предмету «Фізична культура» початкової 
ланки освіти дітей з інтелектуальними порушеннями зумовлена 
особливостями психофізичного розвитку дітей, викликаними враженням 
центральної нервової системи, різними ступенями інтелектуальної 
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.  

Корекційно-розвивльна спрямованість навчально-виховного процесу 
визначається наявністю індивідуальних психофізичних порушень дітей. 
Все це зумовлює потребу в здійсненні індивідуального та 
диференційованого навчання. У процесі проведення корекційно-
розвивальної роботи вчитель повинен орієнтуватись на стан здоров’я 
конкретного учня, беручи до уваги висновки медичних оглядів.  

У 3-му класі 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 3-го класу 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 їх комунікації. Головне при 
цьому – задіяти всі існуючі можливості для спілкування.  

Оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури школярів 3-х 
класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку визначає ступінь формування їх 
здоров’язбережувальної компетентності, здійснюється вербально та 
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передбачає врахування особистих здобутків дітей протягом чверті / 
навчального року2. 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. Важливим є забезпечення лікарсько-
педагогічного спостереження: як контроль виконання рухових дій, так і 
контроль і оперативне регулювання фізичного навантаження дітей згідно їх 
індивідуальним можливостям, 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 освітньої програми, що 
визначають навчальну діяльність учнів 3-го класу, 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.  

 
 



 
 

607 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей учнів. 
 

Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу   

Предметно-орієнтовані 
компетентності 

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 допомогою чи 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); 
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*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). 

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); 
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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); 

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); 
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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 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); 
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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); 

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 
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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); 
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має уявлення про позитивні та негативні 
емоції (при підказці вчителя); 

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, світлосигналізацію, фотографії, 
плакати, таблички 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 



 
 

614 

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 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 (h=40 - 45 см.)  (за допомогою чи 
наслідуючи вчителя); 
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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 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); 
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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). 

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); 

бере участь у різних змаганнях: «Веселі 
старти», спартакіади від «Інваспорту» з різних 
видів спорту, фестивалі народних розваг і ігор, 
фізкультурні свята, Дні здоров’я та фізичної 
культури тощо  

дотримується правил поведінки, гігієни та 
техніки безпеки (за допомогою чи за вказівкою 
вчителя);  



 
 

617 

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). 

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); 
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*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 підказкою чи за 

вказівкою вчителя); 
має уявлення про окремі фізичні вправи, розучені на уроці (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); 

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); 



 
 

619 

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 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 
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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). 

 
4 КЛАСИ 

 
Освітня програма для учнів 4 класів складена відповідно до типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної 
середньої середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми 
потребами (наказ Міністерства освіти і науки України  від 25.06.2018 р. № 
693) та розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про 
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей 
з особливими освітніми потребами». 

Освітня програма спеціальної школи «ШАНС» для учнів 4 класів 
окреслює підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу 
освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових 
результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової 
загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за 
роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження 
здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх 
галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні 
предмети. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на 
державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної 
середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та 
варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, 
консультації. 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА 

МОЖЛИВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ПРЕДМЕТІВ, 
ДИСЦИПЛІН.         
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освітня галузь навчальні предмети 
кількість годин на 
тиждень у класах 

4а 4б 

Мови і література Українська мова 4 4 

Українська література 3 3 

Математика Математика 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільнознавство Я у світі 1 1 

Здоров'я і фізична культура 

Основи здоров'я 1 1 

Фізична культура 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Разом 21 21 

Корекційно-розвиткові 
заняття 

Розвиток мовлення  4 4 

Ритміка 1 1 
Лікувальна фізкультура 1 1 
Соціально-побутове 
орієнтування 2 2 

Додаткові години на групові заняття з фізичної культури 1 1 

Граничне допустиме навантаження  22 22 
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових: 30 30 

 
РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВИХ ГОДИН: 

 
4 класи 1 год. На групові та індивідуальні заняття з фізичної культури 

 
ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСВІТНІХ 

ГАЛУЗЕЙ, ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ 
 

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами складається з семи освітніх галузей: 
«Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 
«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і 
фізична культура».  

В спеціальній школі «ШАНС» освітня галузь «Мови і літератури» 
реалізується через навчальні предмети «Українська мова» , «Українська 
література».  
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Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через 
однойменні навчальні предмети, відповідно, - «Математика», 
«Природознавство».  

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним 
предметом «Я у світі».  

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується 
навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». 
Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 
здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у 
змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних 
планів.  

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове 
навчання».  

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами 
«Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво». 

Інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами 
обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих 
на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного 
розвитку учнів, а саме: 

розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної 
діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з 
особливими потребами; 

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом 
взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь 
і навичок комунікативної діяльності і творчості; 

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови 
підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі 
освіти; 

створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з 
особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво 
важливих компетенцій. 

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням 
особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, 
завдань та напрямів такої роботи. 

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не 
враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

 
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ. 
 

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних 
порушень дітей з інтелектуальними порушеннями. 
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Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є: 
1. Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх 

психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної 
реабілітації дітей. 

2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення. 
3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного 

розвитку, формування вмінь ‘диференціювати рухи відповідно до ступеня 
мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці. 

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток 
мовлення, соціально-побутове орієнтування, лікувальна фізична культура, 
ритміка. 

 
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПОМІРНОГО ТА 
ТЯЖКОГО СТУПЕНІВ 

 
Мета: формування навичок життєдіяльності в соціальному 

середовищі. Досягнення цієї мети забезпечується розв'язанням наступних 
завдань: 

1. соціальна адаптація дітей; 
2. корекція порушень розвитку; 
3. загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями. 
Основні напрями корекційно-розвиткової • роботи: психомоторний та 
сенсорний розвиток, логопедичні заняття, ритміка. 
У роботі з цією категорією дітей важливо приділяти увагу 

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

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ РОЗЛАДИ 

АУТИЧНОГО СПЕКТРА 
 

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

Напрями корекційно-розвиткової роботи та завдання, реалізація яких 
в умовах мікрогрупи сприяє досягненню мети: 

1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний 
статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та 
властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, 
витривалість). 

2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція (розвивати моторну 
імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне 
сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати відчуття 
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ритму, (структурування середовища і діяльності), розвивати дрібну 
моторику та зорово-моторну координацію). 

3. Соціально-комунікативний розвиток (розвивати здатність 
виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися 
інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, 
стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий 
запас), формувати соціально-побутові навички). 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 
та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 
предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 
ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість 
і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до 
різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 
діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це 
можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й 
по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє 
встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і 
внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, 
операційно-діяльнісних і організаційно-методичних, їх використання 
посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання, діти 
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові 
ситуації. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти подані в 
рамках навчальних програм та спрямовані на 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 



 
 

625 

висловлювати свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та 
культурного самовираження;  

можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних 
можливостей), що передбачає використання рідної мови в різних 
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, 
культурному житті громади;  

математична компетентність, що передбачає застосування (в межах 
пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в особистому і 
суспільному житті людини;  

компетентності у галузі природничих наук, що передбачають 
формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі 
спостерігати та досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 
спостереження та дослідження;  

соціально-трудової компетентності, що передбачає формування 
трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до 
успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття 
навичок практичної життєдіяльності;  

екологічна компетентність, що передбачає сформованість уявлень 
щодо екологічного природокористування, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного використання та збереження 
природних ресурсів;  

інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає 
опанування елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і 
спілкування, можливість безпечного використання інформаційно- 
комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих ситуаціях;  

навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво 
необхідними базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій 
соціальної адаптації та інтеграції в суспільство;  

громадянські та соціальні компетентності, що передбачає уміння 
діяти (в межах своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, ідентифікувати 
себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я та 
здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;  

культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів 
мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) 
шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 
особистості, формування навичок культури поведінки в соціумі;  

основи фінансової грамотності, що передбачає формування уявлень 
про грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації побутової 
життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та елементарної 
економічної діяльності.  

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: 
спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, 
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сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, 
регулювати власну поведінку.  

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі 
реалізації Освітньої програми доцільно використовувати 
внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності 
результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.  

 
ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ 

ЗДОБУТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. 
 

Вимоги до дітей з інтелектуальними порушеннями, котрі 
розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення 
попереднього етапу їхнього розвитку. Предметні компетентності для дітей 
з різним рівнем інтелектуальних порушень мають диференційований 
характер (для дітей з легким та помірним ступенем). Зміст навчання 
добирається індивідуально, у відповідності до пізнавальних можливостей 
учнів.  

Відповідно до розд.2 ст. 12 пп. 4-5 Закону України «Про освіту» 
початкова освіта здобувається з 6 років. Діти яким на початок навчального 
року виповнилося 7 років, повинни розпочинати здобуття початкової освіти 
цього ж навчального року.  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 
здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними 
початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням 
освітньої програми корекційно-розвитковим складником.  

 
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи 

уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у 
межах уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 
року.  

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 
враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 
окремих предметів.  

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
здійснюються на суб'єктних засадах, що передбачає систематичне 
відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих 
умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів 
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формувального характеру. Визначення особистих результатів здобувачів не 
передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному 
обліку з боку адміністративних органів.  

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують 
способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє 
вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню 
прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.  

 
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. 
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ШКОЛИ IІ СТУПЕНЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-10 КЛАСИ 
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Освітня програма для учнів 5-10 класів складена відповідно до 
типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 
середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 
(накази Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627). 

 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА 
МОЖЛИВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ПРЕДМЕТІВ, 

ДИСЦИПЛІН.         

освітня галузь навчальні предмети кількість годин на тиждень у класах 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 10б 

Мови і літератури 
Українська мова 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільнознавство 
Історія України  -   -   -   -  2 2 2 2 2 2  -  - 

Я у світі 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Основи правознавства  -   -   -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 

Математика Математика 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Природознавство 
Природознавство 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2  -  -  

Георафія  -  - 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 1 1  -  -   -  - 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -  - 

Технології 
Трудове навчання 7 7 8 8 8 8 8 8 11 11 18 18 

Інформатика 1 1 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 1 1  -  - 

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Разом 24 24 27 27 29 29 31 31 31 31 31 31 

Корекційно-
розвиткові заняття 

Соціально-побутове 
орієнтування 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Розвиток мовлення 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лікувальна фізкультура  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ритміка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Додаткові години на заняття з фізичної культури 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Граничне допустиме навантаження  25 25 28 28 30 30 32 32 32 32 32 32 

Сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових: 30 30 33 33 35 35 37 37 37 37 37 37 
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РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВИХ ГОДИН: 
 

5-10 класи 1 год. На групові та індивідуальні заняття з фізичної культури 
 

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». 

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». 

Варіативна складова навчального плану використовується на 
підсилення предметів інваріантної складової.  

Години з фізичної культури враховано при визначенні гранично 
допустимого навантаження учнів. 
 

 
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ 
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Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті базової та повної загальної середньої освіти, визначено завдання, 
які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати 
навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 
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 оборонного 
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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 
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власного судження або визнавати помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх 
потреб та цінності нових знань і вмінь; 
зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 
важливості вчитися впродовж життя; прагнення 
до вдосконалення результатів своєї діяльності. 
Навчальні ресурси: моделювання власної 
освітньої траєкторії. 

6 Ініціативність і 
підприємливість 

Уміння: (самостійно 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. 



 
 

635 

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 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. 
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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. 
 

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 
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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. 

 
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. 

 
ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ 

ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття 

початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня 
поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової 
середньої освіти цього ж навчального року. 
 

ФОРМАМИ 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. 
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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. 

 
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. 
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ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ З ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, 
РЕКОМЕНДОВАНИХ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ  
 

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення дітей з помірною 
розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» для підготовчих, 1-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою 
відсталістю. Хайдарова О.С., Блеч Г.О. -  2016. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з 
використанням методики ТАН-Содерберг» для підготовчих, 1-4 класів 
для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 
розумовою відсталістю. Заремба В.В., Ліщук Н.І., Морозова Н.В..Блеч 
Г.О. – 2016. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 
підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей з розумовою відсталістю. Бобренко І.В. - 2016.  
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Острівець здоров'я» для підготовчих, 1-
4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою 
відсталістю. Ковтун А.В., Кунникова О.О., Стригунова О.М., Бобренко І.В. - 2016. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи « Театральна логоритміка » для 
підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей з розумовою відсталістю. Папета О.В., Демянович М.З., Компанієнко О.М., 
Гладченко І.В. – 2016. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» для підготовчих, 1-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою 
відсталістю. Левченко Л.Н., Гладченко І.В. – 2016. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Барабанотерапія» для підготовчих, 1-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою 
відсталістю. Васнлевська Л.Є., Гладченко І.В. – 2016. 
 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних 
процесів» (психосоціальний розвиток) для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. Жук Т.Я., 
Трнкоз С.В. – 2016. 
 
Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Математика», 
«Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове 
навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове 
орієнтування» для підготовчих, 1-4 класів. За редакцією Макарчук Н.О. – 2014. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для підготовчих, 1-4 
класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою 
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відсталістю. Чеботарьова О .В., Брусенська І.М. – 2016. 
Програма з образотворчого мистецтва для підготовчого, 1-4 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (для дітей з 
помірною, тяжкою, глибокою розумовою відсталістю). Омельянович І.М., Дмитрієва 
І. В. – 2010 
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Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Хайдарова О.С., Блеч Г.О. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Бобренко І.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Острівець здоров’я» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Ковтун А.В., Кунникова О.О., Стригунова О.М. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями.   Папега О.Е., Демянович М.3., Компанієнко О.М., Гладченко І.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Чеботарьова О. В., Брусенська І.М. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Барабанотерапія» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Василевська Л.Є., Гладченко І.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних 
процесів» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. Жук Т.Я., Трикоз С.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвивиткової роботи «Музичні краплинки» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Шеклунова Н.О., Міненко А.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 
1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. Ярмола Н.А. – 2018.  
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лего-конструювання» для 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Лапін А.В. – 2018.  
Програма з корекційно-розвивиткової роботи «Цікавий світ Монтессорі» для 1-4 
класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Дишлюк Т.Б., Чеботарьова О.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» дія 1-4 класів 
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Левченко Л.Й., Гладченко І.В. – 2018. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Музичні краплинки» для 1-4 класів для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. 
Шеклунова Н.О., Міненко А.А. – 2016. 
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Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення з використанням 
методики ТАН-Содерберг» для 2-4 класів спеціальних закладів загальної середньої 
освіти дія дітей з інтелектуальними порушеннями. Заремба В.В., Ліщук Н.І., 
Морозова Н.В., Блеч Г.О. – 2018. 
Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська література», 
«Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура» для учнів 5 
класів. За редакцією Макарчук Н.О. – 2014. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для учнів 5-10 
класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів з помірними 
інтелектуальними порушеннями. Хайдарова О.С., Блеч Г.О. – 2017. 
Програми з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» 
(варіативний модуль «Подорож у життя») для 5-10 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями. 
Міненко А.В., Грикун А.С. – 2017. 
Програма з корекційно-розвиткової робота «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями. 
Редько Л.О., Безкоровайна Л.А., Гладченко І.В. – 2017.  
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 5-10 класів 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними 
порушеннями. Папета О.В., Іванченко С.В., Гладченко І.В. – 2017. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» (барабанотерапія) для 5-10 
класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. Сухорукова О., Василевська Л., Гладченко І. В. – 
2017. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 
класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. Бобренко І.В. – 2017. 
Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей: «Українська мова», «Українська 
література», «Математика», «Природознавство», «Фізика і хімія в побуті», «Трудове 
навчання: «Квітникарство», «Швейна справа», «Взуттєва справа», «Офісно-палітурна 
справа». «Сільськогосподарська справа», «Художні вироби з деревини та металу », 
«Кухарська справа»», «Інформатика», «Основи здоров'я:», «Фізична культура», 
«Історія України 7-9 класи», «Географія 6-9 класи», «Образотворче мистецтво 6-8 
класи». За ред. Колупаєвої А. А., Макарчук Н.О. - 2015 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Фізика і хімія (в позаурочний час):» для 
6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. Дзіядевич Л. Г, Трикоз С.В - 2017. 
Програма з корекційно-розвиткової роботи «Географія» (у позаурочннй час) для 6-9 
класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 
інтелектуальними порушеннями. Мальчевська О.П., Трикоз С. В. – 2017. 
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Програма з трудового навчання «Декоративно-ужиткове мистецтво» для 5-9 класів. 
Укл. Гаврюш В.О. – 2014. 
Трудове навчання. Квітникарство. Для 4 – 10 класів. Чеботарьова О. В. – 2010. 
Навчальні програми з української мови для 5-10 класів спеціальних закладів загальної 
середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. Кранець Н. П., Утвенко 
Н.О. – 2019. 
Навчальні програми з української літератури для: 7-10 класів спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. Кранець Н.П. 
– 2019. 
Основи здоров’я для учнів 5-10 класів. Вдовіченко І.В. – 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ, РЕКОМЕНДОВАНИХ МІНІСТЕРСТВОМ 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 
 

НАЗВА АВТОР КЛАС РІК 
Буквар Вавіна Л.С. підг.:1 2017 
Математика Ардобацька К.В. 1 2015 
Соціально-побутове 
орієнтування 

Ярмола Н.А. 1 2016 

Основи здоров'я Гладченко І.В. 1 2017 
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Трудове навчання Чеботарьова О.В., Гнатенко 
В.С. 

1 2016 

Математика Королько Н.І. 2 2014 
Трудове навчання Чеботарьова О.В., 

Гнатенко О.В. 
2 2016 

Навчальний посібник з 
математики 

Королько Н.І. 2 2015 

Літературне читання Кравець Н.П. 2 2015 
Українська мова Висоцька А.М., Блеч Г.О. 2 2016 
Основи здоров'я Гладченко І.В. 2 2018 
Соціально-побутове 
орієнтування 

Ярмола Н.А. 2 2018 

Природознавство Трикоз С.В. 2 2016 
Математика Ардобацька К.В. 3 2013 
Українська мова Висоцька А.М._ 3 2017 
Літературне читання Вавіна Л.С. 3 2016 
Трудове навчання Чеботарьова О.В., Гнатенко 

В.С. 
3 2017 

Природознавство Трнкоз С.В., Бтеч Г.О. 3 2017 
Математика Королько Н.І. 4 2017 
Літературне читання Кравець Н.П. 4 2018 
Українська мова Ільїна В.В.,  

Дубовецький О.Л. 
4 2000 

Трудове навчання Чеботарьова О.В., Гнатенко 
В.С. 

4 2017 

Українська мова Плешканівська Г.М. 5 2007 
Українська література Кравець Н.П.,  

Дмітрієва М.В. 
5 2016 

Географія Одинченко Л.К. 6 2018 
Трудове навчання . Швейна 
справа 

Мерсіянова Г.М., Альонкіна 
Н.П.,  
Кравець Н.П., Бондар Н.В. 

6 2018 

Читанка Турчинська В.Є. 6 2000 
Природознавство. Нежива 
природа. 

Стожок Л.С.,  
Любарець О. В. 

6 2002 

Соціально-побутове 
орієнтування «Світ навколо 
тебе» 

Дробот Л. С. 6 2005 

Географія Одинченко Л.К.,  
Скиба Т.Ю. 

7 2018 

Історія України Косенко Ю.М. 7 2016 
Фізика і хімія в побуті Глухова С.В., Тороп К.С. 7 2018 
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Соціально-побутове 
орієнтування «Світ навколо 
тебе» 

Дробот Л. С. 7 2009 

Українська мова Сидоренко І.М. 7 2000 
Літературне читання Кравець Н.П.,  

Єременко І.Г, Чекурда О.Д. 
7 2014 

Природознавство. Рослини Гурина Г.І., Чопик Г.Я. 7 2003 
Літературна читанка Нижник Л.І„ Сагірова О.С. 8 2001 
Фізика Бондар В.І., Гнатюк Л.М. 8 2002 
Географія світу Одинченко Л.К., Липа В.О 8 2007 
Історія України Косенко Ю.М. 8 2017 
Українська мова Турчинська В.Є. 9 2000 
Літературне читання Плешканівська Г.М. 9 2002 
Історія України Косенко Ю.М. 9 2018 
Фізика та побутова хімія Бондар В.І., Гнатюк Л.М. 9 2003 
Географія України Одинченко Л.К., Липа В.О. 9 2014 
Навчальний посібник з 
географії 

Одинченко Л.К. 9 2015 

Українська мова Кравець Н.П. 10 2013 
Літературне читання Кравець Н.П. 10 2005 
Математика Томенчук Л.С., 

Хабалюк В.В.,  
Дзюба М.М.,  
Панченко Н.Н.,  
Скільська Я.М.,  
Дем’янчук Н.П. 

10 2017 

Будівельна справа Волошенюк К.С.,  
Василишин О. 

8-10 2009 

«Від А до Я» дидактичний 
матеріал з формування 
правильної звуковимови 

Блінова Г.Й. підг. 1 2013 

 
 
 
 


