
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
«'/Я____ 09 20х^р. м. Київ № £099 '

Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 та 3-4 класів спеціальних 
закладів загальної середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального 
розвитку та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до абзацу двадцять сьомого частини першої статті 64 Закону 
України «Про освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21 
лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
освіти» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 03 червня 
2022 року № 521 «Про утворення робочих груп з оновлення змісту навчальних 
програм»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, шо додаються:

1) Типову освітню програму для 1-2 класів спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку 
(розроблену під керівництвом Чеботарьової О. В.);

2) Типову освітню програму для 3-4 класів спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку 
(розроблену під керівництвом Чеботарьової О. В.).
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2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і 
науки України:

1) від 26 липня 2018 року № 816 «Про затвердження типової освітньої 
програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 
учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»;

2) від 02 липня 2019 року № 917 «Про затвердження типової освітньої 
програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 
учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;

3) від 01 квітня 2020 року № 467 «Про затвердження типової освітньої 
програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 
учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;

4) від 29 січня 2021 року № 121 «Про затвердження типової освітньої 
програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 
учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку».

3. Департаменту забезпечення документобігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку 
у справах архіву.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України

7 9  0 9  2 0 2 2  р. №  _ £ £ £

Типова освітня програма для 1-2 класів спеціальних закладів загальної 
середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку 

(розроблена під керівництвом Чеботарьової О. В.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальним питанням сьогодення є розроблення інноваційних стратегій 

навчання школярів із порушеннями інтелектуального розвитку, підготовка їх до 
самостійної життєдіяльності та формування життєвої компетентності для 
успішної подальшої соціальної адаптації.

В умовах запровадження концепції Нової української школи виникає 
потреба в зміні освітніх пріоритетів щодо корекційного навчання дітей із 
порушеннями інтелектуального розвитку.

Важливе місце в освітньому процесі займає корекційно-розвиткова модель 
навчання, яка забезпечує школярів необхідними комплексними знаннями, 
уміннями та навичками.

Провідним підходом у концепції Нової української школи є 
компетентнісний підхід, спрямований на оновлення змісту освіти, заснованого 
на формування необхідних життєвих компетентностей.

Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на 
досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані компетентності 
учнів, як ключові, предметні та життєва.

Життєва компетентність, як здатність дитини з порушеннями 
інтелектуального розвитку в процесі інтегрування у соціальне оточення цілісно 
реалізовувати на практиці знання, досвід і цінності, набуті в процесі 
корекційного навчання, набуває інтегративного значення в реалізації оновленого 
змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Метою початкової освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку 
є особистісне становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, 
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток 
самостійності, творчості, пізнавальної активності, що забезпечують їхню 
готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання в 
основній ланці школи.

Типову освітню програму для 1-2 класів для дітей із порушеннями 
інтелектуального розвитку розроблено відповідно до Закону України «Про 
освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової 
освіти з урахуванням Типових освітніх програм1, сучасних досягнень та

! Типова освітня програма під керівництвом О.Я. Савченко; https://mon.gov.ua 
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна. https://mon.gov.ua

https://mon.gov.ua
https://mon.gov.ua
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-  використовує основну спортивну термінологію (за допомогою чи за 
підказкою вчителя);

-  називає основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні 
просторові, часові та динамічні характеристики виконаної рухової дії (за 
допомогою чи за підказкою вчителя);

-  здатен спілкуватись (запитувати, відповідати, просити тощо) з іншими 
учнями та вчителем у процесі уроку (відповідно до індивідуальних 
психофізичних можливостей);

-  здатен розрізняти використані предмети за розміром, формою, 
кольором (за допомогою чи за підказкою вчителя);

-  вміє узгоджувати фази дихання з виконанням вправи (за допомогою чи 
наслідуючи вчителя);

-  виконувати елементи фізичних вправ і окремі фізичні вправи (за 
допомогою чи за показом учителя);

-  здатен дотримуватись послідовності виконання вправ (за допомогою чи 
під контролем учителя);

-  здатен використовувати приклад, підказку тощо як допомогу при 
виконанні завдання вчителя; здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання 
тощо) для заданої імітації (за допомогою чи під контролем учителя);

-  здатен прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за 
допомогою вчителя);

* здійснює підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою учителя);
* дотримується основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці 

фізичної культури (за допомогою вчителя);
*має елементарне уявлення про руховий режим дня учня, значення ранкової 

гігієнічної гімнастики; про основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; 
про основні часові та просторові характеристики виконаної рухової дії; про тіло 
будову людини; про окремі гімнастичні та спортивно-прикладні вправи; старт і 
фініш (за допомогою вчителя);

*сприймає звернене мовлення педагога (за допомогою вчителя);
*виконує команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя);
*здатен використовувати засвоєний словник у межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи в процесі уроку доступну форму (усне, 
жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

*виконує вправи, задані вчителем (за допомогою чи наслідуючи вчителя);
*здатен узгоджувати дихання з виконанням фізичної вправи (за допомогою чи 

наслідуючи вчителя);
*здатен використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання 

тощо) у практичній діяльності (за значною допомогою чи за допомогою вчителя);
*здатен узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя).

Генеральний директор 
директорату дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України

£ # 2 022  р. №

Типова освітня програма для 3-4 класів спеціальних закладів загальної 
середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку 

(розроблена під керівництвом Чеботарьової О. В.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою початкової освіти дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку є особистісне становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 
цінностей та розвиток самостійності, творчості, пізнавальної активності, що 
забезпечують їхню готовність до життя в демократичному суспільстві, 
продовження навчання в основній ланці школи.

Типову освітню програму для учнів 3-4 класів із порушеннями 
інтелектуального розвитку розроблено відповідно до Закону України «Про 
освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової 
освіти з урахуванням Типових освітніх програм для закладів загальної 
середньої освіти1, сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології 
щодо навчально-пізнавальних можливостей дітей із порушеннями 
інтелектуального розвитку.

Реалізація корекційно-розвиткових завдань у процесі навчання учнів із 
порушеннями інтелектуального розвитку полягає в особистісному розвитку 
школярів, активізації їхньої пізнавальної діяльності та створенні позитивної 
мотивації учнів до навчання; розвитку мовлення та комунікативної діяльності, 
сприянні розумовому, моральному, фізичному, соціокультурному та 
естетичному розвитку особистості; формуванні вміння вчитися.

Типова освітня програма для 3-4 класів 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.

У програмі вказано відповідний зміст кожного навчального предмету чи 
інтегрованого курсу, визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів 
навчання (предметно-орієнтовані компетентності); охарактеризовано життєву 
компетентність учнів. У пояснювальній записці до кожного предмету чи 
інтегрованого курсу представлено корекційно-розвивальні завдання, реалізація 
яких є обов’язковою умовою навчання. Змістові лінії кожної освітньої галузі 
реалізовуються паралельно та розкриваються через «Орієнтовний зміст 
навчального матеріалу», який окреслює можливий навчальний матеріал, на

1 Типова освітня програма під керівництвом О.Я. Савченко; https://mon.gov.ua 
Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна. https://mon.gov.ua

https://mon.gov.ua
https://mon.gov.ua
































































































































































































































































































145

- здатний орієнтуватись в спортивному залі, в роздягальні та на 
спортивному майданчику (за допомогою учителя);

- здатний розрізняти предмети, використані на уроці фізкультури (за 
допомогою вчителя);

- *вміє орієнтуватись в спортивному залі, в роздягальні та на спортивному 
майданчику (за допомогою учителя);

- * дотримується основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці 
фізичної культури (за допомогою вчителя);

- *має елементарне уявлення про загартування та попередження 
переохолодження; про руховий режим дня учня, значення ранкової гігієнічної 
гімнастики (за допомогою вчителя);

- *має елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при 
виконанні вправи; про основні часові та просторові характеристики виконаної 
рухової дії; про тілобудову людини (за допомогою вчителя);

- *має елементарне уявлення про окремі гімнастичні та спортивно- 
прикладні вправи; старт і фініш (за допомогою вчителя);

- *має елементарне уявлення про взаємини школярів; дружбу та 
взаємодопомогу (за допомогою чи при підказці вчителя);

- *має елементарне уявлення про правильну поставу, її значення для 
здоров’я людини; профілактику порушень постави (за допомогою вчителя);

- * сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя);
- *сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, 

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

- * виконує команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя);
- здатний використовувати засвоєний словник в межах зрозумілого 

мовленнєвого матеріалу, застосовуючи в процесі уроку доступну форму (усне, 
жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

- *здатний виконувати фізичні
- * старається узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою 

вчителя);
- здатний використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, 

повзання тощо) в практичній діяльності (за допомогою учителя);
- * вміє узгоджувати дихання з фазами рухів (за допомогою вчителя).______

Генеральний директор 
директорату дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти


