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Навчальні плани, програми

  

Навчальні програми для дітей з особливими освітніми потребами на сайті МОН
України- http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi
-potrebami/

  

2016-17 навчальний рік

  

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в
загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми
потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році- переглянути

  

Â 

      

Збірки навчальних програм 2015 року:

    
    -  Для дітей з порушеннями зору (6-7 кл.)- переглянути   
    -  Для дітей з порушеннями слуху (6-7 кл.)- переглянути   
    -  Для дітей із затримкою психічного розвитку (6-7 кл.): алгебра, геометрія, біологія,
всесвітня історія, зарубіжна література, музичне мистецтво, образотворче мистецтво (5-7
кл.), фізкультура, географія, англійська мова (5-9 кл.), основи здоров'я, трудове
навчання, українська мова, фізика, хімія- переглянути   
    -  Для розумово відсталих дітей: інформатика, математика, образтворче мистецтво,
основи здоров'я, географія, історія, природознавство, фізика, трудове навчання,
українська література, українська мова, фізкультура- переглянути   
    -  Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (6-7 кл.): біологія, всесвітня історія,
географія, іноземна мова, інформатика, історія Стародавнього світу, історія України,
математика, музика, образотворче мистецтво, основи здоров'я, світова література,
трудове навчання, українська література, українська мова, фізика, фізкультура, хімія-
переглянути
 
    -  Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (6-7 кл.)- переглянути   
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2014-15 навчальний рік

  

"Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)"
(28.01.2014)- переглянути

  

"Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"- переглянути

  

Збірки навчальних програм 2014 року:

  

Для розумово відсталих дітей- переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи: Українська мова (Висоцька А.М.); Природознавство (Трикоз
С.В., Блеч Г.О.); Я у світі (3, 4 класи, Трикоз С.В., Блеч Г.О.); Основи здоров'я (Гладченко
І.В.); Соціально-побутове орієнтування (Ярмола Н.А.); Трудове навчання (Чеботарьова
О.В.); Образотворче мистецтво (Дмітрієва І.В.); Музичне мистецтво (Квітка Н.О.,
Левченко-Бутуханова Л.Й.); Фізична культура (Бобренко І.В.).   
    -  5 клас: Українська мова і література (Висоцька А.М.); Природознавство (Трикоз С.В.,
Блеч Г.О.); Я у світі (3, 4 класи, Трикоз С.В., Блеч Г.О.); Основи здоров’я (Гладченко І.В.);
Трудове навчання (Чеботарьова О.В.); Основи комп′ютерної грамотності (Кликова С.О.);
Музичне мистецтво (Квітка Н.О, Левченко-Бутуханова Л.Й.); Фізична культура (Бобренко
І.В.).   

  

Для дітей із затримкою психічного розвитку- переглянути

    
    -  Підготовчий, 1–4 класи: Математика (Прохоренко Л.І.); Українська мова (Шевчук Л.І.);
Літературне читання: українська мова навчання (1-4 класи, Омельченко І.М., Марчук
Т.Ф.); Літературне читання: російська мова навчання (3-4 класи, Омельченко І.М.);
Природознавство; Основи здоров’я (Босенко І.І.); Трудове навчання (Бугло І.О.,
Макаренко Л.О.,

 Мельнікова Л.О., Лапін А.В.); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Сак Т.В., Соколова
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Г.Б., Маматова З.Р., Мельниченко М.В.); Іноземна мова (англійська) (1-4 класи, Шапочка
К.А.); Музичне мистецтво (1-4 класи Квітка Н.О., Куксін В.М.); Образотворче мистецтво
(1-4 класи); Я у світі (3-4 класи, Логвінова І.П.); Інформатика (2-4 класи, Прохоренко Л.І.,
Мельнікова Л.О., Рябіченко О.І.).   
    -  5-9(10) класи: Математика (5–6 класи, Прохоренко Л.І.); Українська мова (5 клас
Шевчук Л.І.); Українська література(5 клас, Омельченко І.М.); Інформатика (5 клас,
Прохоренко Л.І., Мельнікова Л.О., Рябіченко О.І.); Основи здоров`я (5 клас, Босенко І.І.);
Природознавство (5 клас); Світова література (5 клас, Омельченко І.М.); Трудове
навчання (5 клас, Бугло І.О., Макаренко Л.О., Лапін А.В., Мельнікова Л.О., Савчук О.А);
Музичне мистецтво (5-8 класи, Квітка Н.О., Куксін В.М.).   

  

Для дітей з вадами слуху- переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для глухих учнів: Українська мова (Жук В.В.); Літературне
читання (2-4 класи Сусідко Т.О., Мойсеєнко С.Б.); Математика (Литвинова В.В.);
Природознавство (Таранченко О.М.); Я у світі (3-4 класи, Таранченко О.М.); Образотворче
мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко, О.О.Базилевська); Предметно-практичне
навчання. Трудове навчання (Шевченко В.М.); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Форостян
О.І., Лещій Н.П., Малій В. М.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для учнів зі зниженим слухом: Українська мова (Жук В.В.);
Математика (Литвинова В.В.); Природознавство (Таранченко О.М.); Я у світі (3-4 класи,
Таранченко О.М.); Образотворче мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко,
О.О.Базилевська); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Форостян О.І., Лещій Н.П., Малій В.
М.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для глухих учнів і учнів зі зниженим слухом: Основи здоров’я
(Максименко Н.Л.); Українська жестова мова як мова опанування, як мова навчання
(Адамюк Н.Б.); Інформатика (2-4 класи, Кострікіна Г.В., Іваннікова Л.В.).   
    -  5 клас, для глухих учнів: Українська мова (Жук В.В.); Українська література
(Беспалько Т. Д.); Математика (Литвинова В.В.); Природознавство (Таранченко О.М.);
Історія України. Вступ до історії (Литвинова В.В.); Світова література (Федоренко О.Ф);
Іноземна мова (англійська) (Данілавічютє Е.А.); Трудове навчання (Шевченко В.М.);
Образотворче мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко, О.О.Базилевська); Фізична
культура (Шеремет Б.Г., Форостян О.І., Лещій Н.П., Малій В. М.).   
    -  5 клас, для учнів зі зниженим слухом: Українська мова (Жук В.В.); Українська
література (Беспалько Т. Д.); Математика (Литвинова В.В.); Природознавство (Таранченко
О.М.); Історія України. Вступ до історії (Литвинова В.В.); Світова література (Федоренко
О.Ф); Іноземна мова (англійська) (Данілавічютє Е.А.); Трудове навчання (Шевченко В.М.);
Образотворче мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко, О.О.Базилевська); Фізична
культура (Шеремет Б.Г., Форостян О.І., Лещій Н.П., Малій В. М.).   
    -  5 клас, для глухих учнів і учнів зі зниженим слухом: Основи здоров’я (Максименко
Н.Л.); Українська жестова мова як мова навчання та як мова опанування (Адамюк Н.Б.);
Інформатика (Ткачук О.Д.).   
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Для дітей з вадами зору- переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для дітей сліпих та зі зниженим зором: Українська мова
(Вавіна Л.С.); Літературне читання (2-4 класи Вавіна Л.С., Старцева Л.М.); Математика
(Гудим І.М.); Інформатика (2-4 класи, Легкий О.М.); Природознавство (Покутнєва С.О.); Я
у світі (Покутнєва С.О.); Основи здоров’я (Кондратенко С.В.); Трудове навчання (Легкий
О.М.); Образотворче мистецтво (Костенко Т.М.); Музичне мистецтво (Квітка Н.О.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для дітей зі зниженим зором: Фізична культура (Шеремет
Б.Г., Начинова О.В., Дашковська А.В., Міхєєва Н.І.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для сліпих дітей: Фізична культура (Шеремет Б.Г., Начинова
О.В., Арнаутова Л.В., Коломійченко О.Ю.); Рельєфне малювання (Набоченко О.О.).   
    -  5 клас, для дітей сліпих та зі зниженим зором: Українська мова (Вавіна Л.С.);
Українська література (Вавіна Л.С.); Математика (Гудим І.М.); Інформатика (Легкий О.М.);
Природознавство (Покутнєва С.О.); Основи здоров’я (Кондратенко С.В.); Трудове
навчання (Легкий О.М.); Образотворче мистецтво (Костенко Т.М.); Музичне мистецтво
(Квітка Н.О.).   
    -  5 клас, для дітей зі зниженим зором: Фізична культура (Шеремет Б.Г., Начинова
О.В., Дашковська А.В., Міхєєва Н.І.).   
    -  5 клас, для сліпих дітей: Фізична культура (Шеремет Б.Г., Начинова О.В.); Рельєфне
малювання (Набоченко О.О.).   

  

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату- переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи: Математика (Л.С. Торба, Н.А. Іоганова, Л.Ф. Радченко);
Українська мова (Трофименко Л.І.); Природознавство (Н.М.Лавріненко, Джантемірова
І.Д.); Основи здоров’я (Марич І.А., Каплун І.Л.); Я у світі (Н.М.Лавріненко, Джантемірова
І.Д.); Літературне читання (2-4 класи Бартєнєва Л.І.); Трудове навчання (Чеботарьова
О.В.); Іноземна мова (Англійська) (1–4 класи, Данілавічютє Е.А.); Інформатика (2-4 класи,
Остапенко Т.В., Черкас О.О.); Музичне мистецтво (Тіщенко Н. Ф., Іванців А.Я.);
Образотворче мистецтво (Лазорчин О.С., Прокопець Р.А.); Фізична культура (Єфіменко
М.М., Федющенко А.Л.);   
    -  5 клас: Математика (Шевцов А.Г., Тіщенко Н.Ф., Кухар А. О.); Українська мова
(Трофименко Л.І.); Українська література (Бартєнєва Л.І.); Природознавство
(Н.М.Лавріненко, Джантемірова І.Д.); Основи здоров’я (Марич І.А., Каплун І.Л.); Історія
України (Боляк Ю.В., Набоєва І.І.); Російська мова (початок вивчення з 5 класу) (Набоєва
І.І.); Світова література (Данілавічютє Е.А.); Іноземна мова (англійська) (Данілавічютє
Е.А.); Інформатика (Т.В.Остапенко, О.О.Черкас); Музичне мистецтво (Тіщенко Н. Ф.,
Іванців А.Я.); Образотворче мистецтво (Лазорчин О.С., Соколовська І. М.); Трудове
навчання (програми варіативних модулів) (Чеботарьова О.В., Світа Г. М.); Фізична
культура (О.П. Глоба, М.М. Гаман).   
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Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення- переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи: Математика (Ільяна В.М.); Українська мова (Трофименко
Л.І.); Літературне читання (2-4 класи, Бартєнєва Л.І.); Природознавство (Андрусишина
Л.Є.); Основи здоров’я (Андрусишина Л.Є.); Я у світі (3-4 класи, Андрусишина Л.Є.);
Інформатика (2-4 класи, Коваль Л.В.); Іноземна мова (англійська) (1-4 класи,
Данілавічютє Е.А.); Трудове навчання (Рібцун Ю.В.); Образотворче мистецтво (Рібцун
Ю.В.); Музичне мистецтво (Квітка Н.О.); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Галущенко В.І.,
Притиковська С.Д., Сермєєва А.Р.).   

  

Попередні роки

  

Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України для використання у спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році- переглянути

  

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів:

  

Для розумово відсталих дітей

    
    -  Географія. Програми для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для розумово відсталих дітей (Липа В.О., Одинченко Л.К., 2009 р.)- перегл
янути   
    -  Природознавство. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
для розумово відсталих дітей (Блеч Г.О., 2009 р.)- переглянути   
    -  Математика. Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для розумово відсталих дітей (Н.І. Королько, 2009 р.)- переглянути   
    -  Основи здоров'я. Програма для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
для розумово відсталих дітей (Вдовиченко І.В., 2009 р.)- переглянути   
    -  Образотворче (візуальне) мистецтво. Програми для 5-6 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Дмитрієва І.В., 2009
р.)- переглянути   
    -  Трудове навчання. Квітникарство. Програми для 4-10 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Чеботарьова О.В.,
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http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.rar
http://krok.org.ua/files/Image/Progr/dovidkovimaterialy.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/geografiya.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/geografiya.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/prirodoznavstvo.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/matematika.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/osnovu_zdorovya.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/obraz_mistectvo.doc
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2009 р.)- переглянути   
    -  Трудове навчання. Швейна справа. Програма для 4-10 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Мерсіянова Г.М.,
2009 р.)- переглянути   
    -  Фізика і побутова хімія. Програма для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Бондар В.І., Заяц І.В., 2009 р.)-
переглянути
 
    -  Соціально-побутове орієнтування. Програми для 5-10 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Гіренко Н.А.,
Мерсіянова Г.М., 2009 р.)- переглянути   

  

Для дітей із затримкою психічного розвитку

    
    -  Програми для 2-4 класів для дітей із ЗПР: Частина 1 , Частина 2 .  
    -  Іноземна мова (англійська) 5-9 клас. Програми для спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного
розвитку) (2009 р.)- переглянути   
    -  Фізика для 7-9 класів. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку)
(Сиротюк В. Д., Баштовий В.І., Войтків Г.В. 2009 р.)- переглянути   
    -  Історія України та всесвітня історія (5-9 класи)- переглянути   
    -  Математика (5-9 класи)- переглянути   
    -  Природознавство (5-9 класи)- переглянути   
    -  Українська мова (5-9 класи)- переглянути   

  

Для дітей з вадами слуху

    
    -  Інформатика 10 клас. Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом (Железняк О.В., Гордієнко Т.П.,
Железняк Н.К., 2005 р.)- переглянути   
    -  Основи інформатики 5-9 клас. Програма пропедевтичного навчально-розвиваючого
курсу "Крок у завтра" для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
глухих та зі зниженим слухом (2005 р.)- переглянути   

  

Для дітей з вадами зору
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http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/trud_navch_kvitnykarstvo.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/trud_navch_shv_sprava.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/fizyka_pobut_chimiya.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/soc_pobut_orient.doc
http://corr.ks.ua/files/Image/Documents/pr_1_ZPR.pdf
http://corr.ks.ua/files/Image/Documents/pr_2_ZPR.pdf
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/angl_mova.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/program/fizyka.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/zpr/istor5-9.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/zpr/matem5-9.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/zpr/prirod5-9.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/zpr/ukr-m.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/inform10.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/inform5-9.doc
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    -  Методичні рекомендації до розподілу програмного матеріалу та програми з
методичними рекомендаціями загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів
спеціальних шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором (математика, алгебра, геометрія,
українська мова, інформатика, природознавство, українська художня культура,
обслуговуюча праця, трудове навчання, образотворче мистецтво, фізична культура)-
переглянути
 
    -  Програма із соціально-побутової орієнтації для дітей зі зниженим зором
(підготовчий, 1-4 класи) (Ремажевська В.М., Спірідонова Г.Є., Миклясевич І.О.,
Доморадзька Г.В., 2007 р.)- переглянути   
    -  Програма та методичні рекомендації з розвитку мовлення для дітей зі зниженим
зором молодшого шкільного віку (Ремажевська В.М., Марунич Л.А.)- переглянути   
    -  Програма з ритміки для дітей зі зниженим зором (підготовчий, 1-4 класи)
(Ремажевська В.М., Іващенко Л.Ф., 2007 р.)- переглянути   
    -  Програма та пояснювальна записка з образотворчого мистецтва для дітей зі
зниженим зором (підготовчий, 1-4 класи) (Ремажевська В. М., Шпіля Ю.Є., 2007 р.)-
переглянути
 

  

Програми для дітей з помірною розумовою відсталістю (підготовчий, 1-4 класи)

    
    -  Математика- переглянути   
    -  Образотворче мистецтво- переглянути   
    -  Трудове навчання- переглянути   
    -  Українська мова- переглянути   
    -  Я і Україна (довкілля)- переглянути   

  

Програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку

    
    -  Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"- перегля
нути   
    -  Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом- переглянути   
    -  Програма розвитку "Стежки у світ" для дітей зі зниженим слухом дошкільного віку- п
ереглянути
 
    -  Комплексна програма з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними
порушеннями розвитку- переглянути   
    -  Програма розвитку "Віконечко" для дітей дошкільного віку із затримкою психічного
розвитку- переглянути   
    -  Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату-
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http://krok.org.ua/files/Image/Progr/Progr_typhlo5-10.zip
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/programs_znyzh_zir/programa_soc_pobut_orientacii_zi_znyzhenym_zorom.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/programs_znyzh_zir/programa_rozv_movl_zi_znyzhenym_zorom.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/programs_znyzh_zir/programa_rytmika_zi_znyzhenym_zorom.doc
http://old.mon.gov.ua/images/education/average/programs_znyzh_zir/programa_poyasn_zap_obraz_myst_zi_znyzhenym_zorom.rar
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%200-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/3.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/4.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/5.doc
http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/navch-program/6.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/gasrgvf.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/gasrgvf.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83(1).doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83(1).doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%96%D0%B7%20%D0%97%D0%9F%D0%A0.doc
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переглянути
 
    -  Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку- переглянути   
    -  Програма розвитку для дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю- переглянут
и   

  

Матеріали з сайту Інституту спеціальної педагогіки АПН України

  

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для слабочуючих та глухих дітей
(2005 р.):ÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-українська мова- переглянути

  

-математика- переглянути

  

-мистецтво- переглянути

  

-технології- переглянути

  

-здоров’я дитини- переглянути

  

-російська мова- переглянути

  

-фізкультура- переглянути

  

-українська мова (для глухих)- переглянути
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http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%20(2).doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%20(2).doc
http://www.isp-2006.narod.ru/download/mova_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/matematika_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/mistectvo_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/tehnologii.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/osnovi_zdorovya_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ruskij_yazik_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/fizkultura_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ukrainska_mova_surdo_gluhie.rar
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-російська мова (для глухих)- переглянути

  

Програма для допоміжної школи: виховна робота (2005 р.)- переглянути

  

 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі
зниженим зором (підготовчий-1 класи, 2005 р.)- переглянути
 Програми для загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку (підготовчий-1 класи, 2005 р.)- переглянути

    

Навчальні плани, програми

  

Навчальні програми для дітей з особливими освітніми потребами на сайті МОН
України ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-o
sib-z-osoblivimi-potrebami/ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

2016-17 навчальний рік

  

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в
загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми
потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному роціÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

  

Збірки навчальних програм 2015 року:

    
    -  Для дітей з порушеннями зору (6-7 кл.) ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Для дітей з порушеннями слуху (6-7 кл.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Для дітей із затримкою психічного розвитку (6-7 кл.): алгебра, геометрія, біологія,
всесвітня історія, зарубіжна література, музичне мистецтво, образотворче мистецтво (5-7
кл.), фізкультура, географія, англійська мова (5-9 кл.),ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ основи здоров'я,
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http://www.isp-2006.narod.ru/download/ruskij_yazik_surdo_gluhie.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_vihovna.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_tiflo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_oligo.rar
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5731-
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/12/10/navchalni-programi-2015-roku-dlya-ditej-z-porushennyami-zoru.zip
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/11/30/1/3-navchalni-programi-2015-roku-dlya-ditej-iz-porushennyami-sluxu.zip
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трудове навчання, українська мова, фізика, хіміяÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Для розумово відсталих дітей: інформатика, математика, образтворче
мистецтво,ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ основи здоров'я, географія, історія, природознавство, фізика,
трудове навчання, українська література, українська мова, фізкультураÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
переглянути
 
    -  Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (6-7 кл.):ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ біологія,
всесвітня історія, географія, іноземна мова, інформатика, історія Стародавнього світу,
історія України, математика, музика, образотворче мистецтво, основи здоров'я, світова
література, трудове навчання, українська література, українська мова, фізика,
фізкультура, хіміяÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (6-7 кл.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  перегля
нути   

  

2014-15 навчальний рік

  

"Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)"
(28.01.2014)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

  

"Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  пе
реглянути

  

Збірки навчальних програм 2014 року:

  

Для розумово відсталих дітейÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи: Українська мова (Висоцька А.М.); Природознавство (Трикоз
С.В., Блеч Г.О.); Я у світі (3, 4 класи, Трикоз С.В., Блеч Г.О.); Основи здоров'я (Гладченко
І.В.); Соціально-побутове орієнтування (Ярмола Н.А.); Трудове навчання (Чеботарьова
О.В.);ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  Образотворче мистецтво (Дмітрієва І.В.); Музичне мистецтво (Квітка
Н.О., Левченко-Бутуханова Л.Й.); Фізична культура (Бобренко І.В.).   
    -  5 клас: Українська мова і література (Висоцька А.М.); Природознавство (Трикоз С.В.,
Блеч Г.О.); Я у світі (3, 4 класи, Трикоз С.В., Блеч Г.О.); Основи здоров’я (Гладченко І.В.);
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http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/11/30/1/2-navchalni-programi-2015-roku-dlya-ditej-iz-zpr.zip
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/11/30/1/4-navchalni-programi-2015-roku-dlya-rozumovo-vidstalix-ditej.zip
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/navchalni-programi-2015-roku-dlya-ditej-z-tyazhkimi-porushennyami-movlennya-(6-7-kl).rar
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/11/30/1/1-navchalni-programi-2015-roku-dlya-ditej-z-porushennyami-oporno-ruxovogo-aparatu.zip
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/11/30/1/1-navchalni-programi-2015-roku-dlya-ditej-z-porushennyami-oporno-ruxovogo-aparatu.zip
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/39147/
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo-504-2.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo-504-2.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.rar
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Трудове навчання (Чеботарьова О.В.);ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  Основи комп′ютерної грамотності
(Кликова С.О.); Музичне мистецтво (Квітка Н.О, Левченко-Бутуханова Л.Й.); Фізична
культура (Бобренко І.В.).   

  

Для дітей із затримкою психічного розвиткуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

    
    -  Підготовчий, 1–4 класи: Математика (Прохоренко Л.І.); Українська мова (Шевчук Л.І.);
Літературне читання: українська мова навчання (1-4 класи, Омельченко І.М., Марчук
Т.Ф.); Літературне читання: російська мова навчання (3-4 класи, Омельченко І.М.);
Природознавство; Основи здоров’я (Босенко І.І.); Трудове навчання (Бугло І.О.,
Макаренко Л.О.,

 Мельнікова Л.О., Лапін А.В.); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Сак Т.В., Соколова
Г.Б., Маматова З.Р., Мельниченко М.В.); Іноземна мова (англійська) (1-4 класи, Шапочка
К.А.); Музичне мистецтво (1-4 класи Квітка Н.О., Куксін В.М.); Образотворче мистецтво
(1-4 класи); Я у світі (3-4 класи, Логвінова І.П.); Інформатика (2-4 класи, Прохоренко Л.І.,
Мельнікова Л.О., Рябіченко О.І.).   
    -  5-9(10) класи: Математика (5–6 класи, Прохоренко Л.І.); Українська мова (% клас
Шевчук Л.І.); Українська література(5 клас, Омельченко І.М.); Інформатика (5 клас,
Прохоренко Л.І., Мельнікова Л.О., Рябіченко О.І.); Основи здоров`я (5 клас, Босенко І.І.);
Природознавство (5 клас); Світова література (5 клас, Омельченко І.М.); Трудове
навчання (5 клас, Бугло І.О., Макаренко Л.О., Лапін А.В., Мельнікова Л.О., Савчук О.А);
Музичне мистецтво (5-8 класи, Квітка Н.О., Куксін В.М.).   

  

Для дітей з вадами слухуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для глухих учнів: Українська мова (Жук В.В.); Літературне
читання (2-4 класи Сусідко Т.О., Мойсеєнко С.Б.); Математика (Литвинова В.В.);
Природознавство (Таранченко О.М.); Я у світі (3-4 класи, Таранченко О.М.); Образотворче
мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко, О.О.Базилевська); Предметно-практичне
навчання. Трудове навчання (Шевченко В.М.); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Форостян
О.І., Лещій Н.П., Малій В. М.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для учнів зі зниженим слухом: Українська мова (Жук В.В.);
Математика (Литвинова В.В.); Природознавство (Таранченко О.М.); Я у світі (3-4 класи,
Таранченко О.М.); Образотворче мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко,
О.О.Базилевська); Фізична культура (Шеремет Б.Г., Форостян О.І., Лещій Н.П., Малій В.
М.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для глухих учнів і учнів зі зниженим слухом: Основи здоров’я
(Максименко Н.Л.); Українська жестова мова як мова опанування, як мова навчання
(Адамюк Н.Б.); ІнформатикаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  (2-4 класи, Кострікіна Г.В., Іваннікова Л.В.).
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http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%96%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.rar
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC.rar
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    -  5 клас, для глухих учнів: Українська мова (Жук В.В.); Українська література
(Беспалько Т. Д.); Математика (Литвинова В.В.); Природознавство (Таранченко О.М.);
Історія України. Вступ до історії (Литвинова В.В.); Світова література (Федоренко О.Ф);
Іноземна мова (англійська) (Данілавічютє Е.А.); Трудове навчання (Шевченко В.М.);
Образотворче мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко, О.О.Базилевська); Фізична
культура (Шеремет Б.Г., Форостян О.І., Лещій Н.П., Малій В. М.).   
    -  5 клас, для учнів зі зниженим слухом: Українська мова (Жук В.В.); Українська
література (Беспалько Т. Д.); Математика (Литвинова В.В.); Природознавство (Таранченко
О.М.); Історія України. Вступ до історії (Литвинова В.В.); Світова література (Федоренко
О.Ф); Іноземна мова (англійська) (Данілавічютє Е.А.); Трудове навчання (Шевченко В.М.);
Образотворче мистецтво (Литвинова В.В., І.М. Родименко, О.О.Базилевська); Фізична
культура (Шеремет Б.Г., Форостян О.І., Лещій Н.П., Малій В. М.).   
    -  5 клас, для глухих учнів і учнів зі зниженим слухом: Основи здоров’я (Максименко
Н.Л.); Українська жестова мова як мова навчання та як мова опанування (Адамюк Н.Б.);
ІнформатикаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  (Ткачук О.Д.).   

  

Для дітей з вадами зоруÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для дітей сліпих та зі зниженим зором: Українська мова
(Вавіна Л.С.); Літературне читання (2-4 класи Вавіна Л.С., Старцева Л.М.); Математика
(Гудим І.М.); Інформатика (2-4 класи, Легкий О.М.); Природознавство (Покутнєва С.О.); Я
у світі (Покутнєва С.О.); Основи здоров’я (Кондратенко С.В.); Трудове навчання (Легкий
О.М.); Образотворче мистецтво (Костенко Т.М.); Музичне мистецтво (Квітка Н.О.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для дітей зі зниженим зором: Фізична культура (Шеремет
Б.Г., Начинова О.В., Дашковська А.В., Міхєєва Н.І.).   
    -  Підготовчий, 1-4 класи, для сліпих дітей: Фізична культура (Шеремет Б.Г., Начинова
О.В., Арнаутова Л.В., Коломійченко О.Ю.); Рельєфне малювання (Набоченко О.О.).   
    -  5 клас, для дітей сліпих та зі зниженим зором: Українська мова (Вавіна Л.С.);
Українська література (Вавіна Л.С.); Математика (Гудим І.М.); Інформатика (Легкий О.М.);
Природознавство (Покутнєва С.О.); Основи здоров’я (Кондратенко С.В.); Трудове
навчання (Легкий О.М.); Образотворче мистецтво (Костенко Т.М.); Музичне мистецтво
(Квітка Н.О.).   
    -  5 клас, для дітей зі зниженим зором: Фізична культура (Шеремет Б.Г., Начинова
О.В., Дашковська А.В., Міхєєва Н.І.).   
    -  5 клас, для сліпих дітей: Фізична культура (Шеремет Б.Г., Начинова О.В.); Рельєфне
малювання (Набоченко О.О.).   

  

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апаратуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи: Математика (Л.С. Торба, Н.А. Іоганова, Л.Ф. Радченко);
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Українська мова (Трофименко Л.І.); Природознавство (Н.М.Лавріненко, Джантемірова
І.Д.); Основи здоров’я (Марич І.А., Каплун І.Л.); Я у світі (Н.М.Лавріненко, Джантемірова
І.Д.); Літературне читання (2-4 класи Бартєнєва Л.І.); Трудове навчання (Чеботарьова
О.В.); Іноземна мова (Англійська) (1–4 класи, Данілавічютє Е.А.); Інформатика (2-4 класи,
Остапенко Т.В., Черкас О.О.); Музичне мистецтво (Тіщенко Н. Ф., Іванців А.Я.);
Образотворче мистецтво (Лазорчин О.С., Прокопець Р.А.); Фізична культура (Єфіменко
М.М., Федющенко А.Л.);   
    -  5 клас: Математика (Шевцов А.Г., Тіщенко Н.Ф., Кухар А. О.); Українська мова
(Трофименко Л.І.); Українська література (Бартєнєва Л.І.); Природознавство
(Н.М.Лавріненко, Джантемірова І.Д.); Основи здоров’я (Марич І.А., Каплун І.Л.); Історія
України (Боляк Ю.В., Набоєва І.І.); Російська мова (початок вивчення з 5 класу) (Набоєва
І.І.); Світова література (Данілавічютє Е.А.); Іноземна мова (англійська) (Данілавічютє
Е.А.); Інформатика (Т.В.Остапенко, О.О.Черкас); Музичне мистецтво (Тіщенко Н. Ф.,
Іванців А.Я.); Образотворче мистецтво (Лазорчин О.С., Соколовська І. М.); Трудове
навчання (програми варіативних модулів) (Чеботарьова О.В., Світа Г. М.); Фізична
культура (О.П. Глоба, М.М. Гаман).   

  

Для дітей з тяжкими порушеннями мовленняÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

    
    -  Підготовчий, 1-4 класи: Математика (Ільяна В.М.); Українська мова (Трофименко
Л.І.); Літературне читання (2-4 класи, Бартєнєва Л.І.); Природознавство (Андрусишина
Л.Є.); Основи здоров’я (Андрусишина Л.Є.); Я у світі (3-4ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  класи,
Андрусишина Л.Є.); Інформатика (2-4 класи, Коваль Л.В.); Іноземна мова (англійська) (1-4
класи, Данілавічютє Е.А.); Трудове навчання (Рібцун Ю.В.); Образотворче мистецтво
(Рібцун Ю.В.); Музичне мистецтво (Квітка Н.О.); Фізична культура (Шеремет Б.Г.,
Галущенко В.І., Притиковська С.Д., Сермєєва А.Р.).   

  

Попередні роки

  

Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України для використання у спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах у 2012/2013 навчальному роціÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути

  

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів:
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Для розумово відсталих дітей

    
    -  Географія. Програми для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для розумово відсталих дітей (Липа В.О., Одинченко Л.К., 2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

переглянути   
    -  Природознавство. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
для розумово відсталих дітей (Блеч Г.О., 2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Математика. Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для розумово відсталих дітей (Н.І. Королько, 2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  перег
лянути
 
    -  Основи здоров'я. Програма для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
для розумово відсталих дітей (Вдовиченко І.В., 2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути  

    -  Образотворче (візуальне) мистецтво. Програми для 5-6 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Дмитрієва І.В., 2009
р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Трудове навчання. Квітникарство. Програми для 4-10 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Чеботарьова О.В.,
2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Трудове навчання. Швейна справа. Програма для 4-10 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Мерсіянова Г.М.,
2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Фізика і побутова хімія. Програма для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Бондар В.І., Заяц І.В., 2009
р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Соціально-побутове орієнтування. Програми для 5-10 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (Гіренко Н.А.,
Мерсіянова Г.М., 2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   

  

Для дітей із затримкою психічного розвитку

    
    -  Програми для 2-4 класів для дітей із ЗПР:ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  Частина 1 ,ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
Частина 2
.
 
    -  Іноземна мова (англійська) 5-9 клас. Програми для спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного
розвитку) (2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Фізика для 7-9 класів. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку)
(Сиротюк В. Д., Баштовий В.І., Войтків Г.В. 2009 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
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    -  Історія України та всесвітня історія (5-9 класи)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Математика (5-9 класи)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Природознавство (5-9 класи)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Українська мова (5-9 класи)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   

  

Для дітей з вадами слуху

    
    -  Інформатика 10 клас. Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом (Железняк О.В., Гордієнко Т.П.,
Железняк Н.К., 2005 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Основи інформатики 5-9 клас. Програма пропедевтичного навчально-розвиваючого
курсу "Крок у завтра" для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
глухих та зі зниженим слухом (2005 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   

  

Для дітей з вадами зору

    
    -  Методичні рекомендації до розподілу програмного матеріалу та програми з
методичними рекомендаціями загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів
спеціальних шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором (математика, алгебра, геометрія,
українська мова, інформатика, природознавство, українська художня культура,
обслуговуюча праця, трудове навчання, образотворче мистецтво, фізична
культура)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма із соціально-побутової орієнтації для дітей зі зниженим зором
(підготовчий, 1-4 класи) (Ремажевська В.М., Спірідонова Г.Є., Миклясевич І.О.,
Доморадзька Г.В., 2007 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма та методичні рекомендації з розвитку мовлення для дітей зі зниженим
зором молодшого шкільного віку (Ремажевська В.М., Марунич Л.А.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  п
ереглянути
 
    -  Програма з ритміки для дітей зі зниженим зором (підготовчий, 1-4 класи)
(Ремажевська В.М., Іващенко Л.Ф., 2007 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма та пояснювальна записка з образотворчого мистецтва для дітей зі
зниженим зором (підготовчий, 1-4 класи) (Ремажевська В. М., Шпіля Ю.Є., 2007
р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   

  

Програми для дітей з помірною розумовою відсталістю (підготовчий, 1-4 класи)
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    -  МатематикаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Образотворче мистецтвоÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Трудове навчанняÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Українська моваÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Я і Україна (довкілля)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   

  

Програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку

    
    -  Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом
"Розквіт"ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмомÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма розвитку "Стежки у світ" для дітей зі зниженим слухом дошкільного
вікуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Комплексна програма з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними
порушеннями розвиткуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  ПрограмаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  розвитку "Віконечко" для дітей дошкільного віку із
затримкою психічного розвиткуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового
апаратуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   
    -  Програма розвитку для дітей дошкільного віку з розумовою
відсталістюÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути   

  

Матеріали з сайту Інституту спеціальної педагогіки АПН України

  

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для слабочуючих та глухих дітей
(2005 р.):

  

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  українська моваÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
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http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83(1).doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%96%D0%B7%20%D0%97%D0%9F%D0%A0.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%20(2).doc
http://www.isp-2006.narod.ru/download/mova_surdo.rar
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-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  математикаÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  мистецтвоÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  технологіїÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  ÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  здоров’я дитиниÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â  ÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  російська моваÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  фізкультураÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  Â
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  українська мова (для глухих)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  російська мова (для глухих)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути
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http://www.isp-2006.narod.ru/download/matematika_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/matematika_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/mistectvo_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/mistectvo_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/tehnologii.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/tehnologii.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/osnovi_zdorovya_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/osnovi_zdorovya_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/osnovi_zdorovya_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ruskij_yazik_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ruskij_yazik_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ruskij_yazik_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/fizkultura_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/fizkultura_surdo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ukrainska_mova_surdo_gluhie.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ukrainska_mova_surdo_gluhie.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/ruskij_yazik_surdo_gluhie.rar
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Програма для допоміжної школи: виховна робота (2005 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути Â
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі
зниженим зором (підготовчий-1 класи, 2005 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â  ÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂ 
 Програми для загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку (підготовчий-1 класи, 2005 р.)ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  переглянути
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http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_vihovna.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_vihovna.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_vihovna.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_tiflo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_tiflo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_tiflo.rar
http://www.isp-2006.narod.ru/download/programs_oligo.rar

