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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
комунального закладу «Ліцей «Сокіл»
Міської ради міста Кропивницького»
для І ступеня (початкова освіта)
(для дітей з особливими освітніми потребами (дітей зі зниженим зором))
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня для дітей з
особливими освітніми потребами (діти зі зниженим зором) розроблена
відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну
загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21
лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової
освіти», наказу МОН України від 26.07.2018 року № 814 «Про затвердження
типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й
організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення
здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених
Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими
освітніми потребами.
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні
(циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між
освітніми галузями за роками навчання;
робочі навчальні плани, що ґрунтуються на одному з варіантів типових
навчальних планів відповідної освітньої програми і може передбачити
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови)
певної освітньої галузі, яку можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з
іншими навчальними предметами;
перелік
модельних навчальних програм, що використовуються
закладом освіти;
опис форм організації освітнього процесу;
опис інструментарію оцінювання;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.
Освітня програма може відрізнятися від Типової освітньої програми
послідовністю викладання навчального матеріалу, обсягом його вивчення,
наявністю додаткових компонентів змісту або використанням оригінальних
форм, методів і засобів навчання.
СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ НАВЧАННЯ
ЗА ПРОГРАМОЮ
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до
Закону України «Про освіту»).
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття
початкової освіти за інших умов.
Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають
враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.
Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший
дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до
нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування
і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості,
допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації,
відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої
дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини
до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної,
пізнавальної, мовленнєвої, творчої.
Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова
школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний,
інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого
самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до
держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та
інших людей, збереження здоров’я.
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА
ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ (ЦИКЛІ) ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (В
ГОДИНАХ, ЙОГО РОЗПОДІЛ МІЖ ОСВІТНІМИ ГАЛУЗЯМИ ЗА
РОКАМИ НАВЧАННЯ
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів
складає 2275 годин на навчальний рік: для 2-го класу – 21 година на тиждень
(735 годин на навчальний рік), для 3-го, 4-го класів – 22 години на тиждень
(770 годин на навчальний рік).
Освітню програму КЗ «Ліцей «Сокіл»» для І ступеня укладено за сімома
основними освітніми галузями.
Освітні галузі 2-4 класи НУШ: мовно-літературна (українська мова та
літературне читання, іноземна мова (англійська)); математична (математика);
природнича, соціально і здоров’язбережувальна, громадянська та історична (Я

досліджую світ); технологічна (трудове навчання); інформатична
(інформатика з 2 класу); мистецька (образотворче мистецтво, музичне
мистецтво); фізкультурна (фізична культура).
Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути
використаний на предмети інваріантної складової, на проведення
індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану
закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно,
враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних
освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та
кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах
закладів освіти.
Варіативна складова навчального плану в 2-му класі використовується
на проведення індивідуальних занять з української мови (0,5 години на
тиждень) та математики (0,5 години на тиждень) з метою корекція знань учнів,
роботи з обдарованими дітьми.
Варіативна складова навчального плану в 3-4 класах використано на
проведення індивідуальних занять з української мови (1 година на тиждень) та
математики (1 година на тиждень) з метою корекція знань учнів, роботи з
обдарованими дітьми.
Інваріантна складова навчальних планів 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.
Корекційно-розвиткові заняття для дітей з порушеннями зору
(сліпих дітей та дітей зі зниженим зором)
Мета: створення та забезпечення рівних можливостей для отримання
доступної, якісної та ефективної початкової освіти, повноцінного
психофізичного та особистісного розвитку, соціалізації та інтеграції дітей з
порушеннями зору через розвиток порушених фізичних та психічних функцій
засобами корекційно-компенсаторного впливу.

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:
1. Подолання вторинних порушень пізнавальної, орієнтувальної
діяльності, мовлення, фізичного розвитку.
2. Компенсація та корекція порушень розвитку шляхом психологопедагогічних (мовних, ігрових, музичних та ін.), лікувальних
(медикаментозної, масажу, лікувальної фізкультури, фізіотерапії, психотерапії
та ін.) методик з максимальним використанням засобів індивідуальної
корекції.
3. Надання допомоги для засвоєння системи знань, умінь і навичок в
обсязі, визначеному Державним стандартом освіти, повноцінного розвитку
особистості дитини, її пізнавальних і творчих здібностей.
4. Адаптація навчально-розвивального середовища до пізнавальних
можливостей дітей з порушеннями зору для опанування ключових життєвих
компетентностей.
5. Розвиток слухового, дотикового, зорового, кінестетичного
сприймання ознак та властивостей оточуючого світу.
6. Формування уявлень про предмети, які наповнюють оточуючий
простір.
7. Орієнтування у замкненому та вільному просторі.
8. Розвиток особистісної, емоційно-вольової сфери та комунікативних
навичок.
9. Накопичення необхідного досвіду самостійної життєдіяльності.
Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: орієнтування в
просторі, розвиток мовлення, корекція розвитку, соціально-побутове
орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка.
Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти закладу освіти:
вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізичної культури, вчитель
музичної культури.
Повноцінність початкової освіти для дітей з особливими освітніми
потребами забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин
навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково
фінансуються з відповідного бюджету.
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, ЩО ГРУНТУЮТЬСЯ НА
ОДНОМУ З ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ І
МОЖЕ ПЕРЕДБАЧИТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ГОДИН (У ВИЗНАЧЕНОМУ
ТИПОВИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ОБСЯЗІ) МІЖ
ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ
ПРЕДМЕТАМИ (КРІМ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ) ПЕВНОЇ ГАЛУЗІ, ЯКУ
МОЖУТЬ ВИВЧАТИСЯ ОКРЕМО ТА/АБО ІНТЕГРОВАНО З
ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРЕДМЕТАМИ
Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5денним навчальними тижнем.
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у
навчальних планах загальної середньої освіти І ступеня для дітей зі зниженим
зором (далі - навчальний план).

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 та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення
предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові
заняття, консультації.
На основі типового навчального плану Ліцей «Сокіл» складає на кожен
навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної
складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби
учнів (додаються).
Перелік варіантів типових навчальних планів, на яких грунтуються
робочі навчальні плани Ліцею «Сокіл»:
Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів загальної
середньої освіти з українською мовою навчання для дітей з порушеннями зору
Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 року № 814, зі
змінами наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 року № 917
(додаток 3).
При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти
ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4
класах - 40 хвилин, визначених Державними санітарними нормами та
правилами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від
20.02.2013 № 144, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 березня
2013 р. за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та
правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних
центрів»).
Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не
враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під
час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої
освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів
(ясел-садків)
компенсуючого
типу,
класів
спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів
на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних
закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002
року за № 229/6517 (зі змінами).

ОПИС ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Відповідно до мети і загальних цілей, окреслених у Державному
стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної
освітньої галузі.
Освітня програма має потенціал у формуванні ключових
компетентностей учнів. До ключових компетентностей належать:
володіння державною мовою, що передбачає уміння (самостійно або за
допомогою) усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, пояснювати
факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі
мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність
вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінної від державної) та
іноземними мовами, що передбачає використання рідної мови в різних
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному
житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками
міжкультурного спілкування;
математична компетентність, що передбачає виявлення простих
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та
ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань,
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному
житті людини;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати
нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе
і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання
змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань,
умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують
подальшу здатність успішно навчатися провадити професійну діяльність,
відчувати себе частиною спільноти;
екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи
екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної
поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи
важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
інформаційно-комунікаційна
компетентність,
що
передбачає
опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування,
здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і
навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного
навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її
для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та
способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя,
усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з
іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і
школи, повагу до прав інших осіб, уміння діти у конфліктних ситуаціях,
пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття
різних народів та ідентифікувати себе як громадянина України, дбайливе
ставлення до власного здоров’я і збереження 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 та розвитку природних здібностей, творчого вираження
особистості;
підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають
ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння
організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних
цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих
ідей, прийняття власних рішень.
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.
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.
ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються
на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження
їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов
контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального
характеру.
Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного
здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не
передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному
обліку з боку адміністративних органів.
Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують
способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє
вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню
прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.
Навчальні досягнення здобувачів у 2 класі підлягає вербальному,
формувальному оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті:
підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну
траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів
процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо
корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних
потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі
результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не
боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.
Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень
здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними
освітньою програмою.
Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають
формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному)
оцінюванню.
Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток
дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку;
діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно
виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації
навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і
методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати
прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні
якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у
власних можливостях і здібностях.
Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень
здобувачів з очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою
програмою. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову
атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої

діяльності закладів освіти та (або) якості освіти. З метою неперервного
відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування
можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на
національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні
окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати
стан реалізації мети і завдань початкової освіти та вчасно приймати необхідні
педагогічні рішення.
Здобувачі початкової освіти можуть проходити державну підсумкову
атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої
діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.
З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх
прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові
дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному,
шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів
моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової
освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Перелік комплектів навчальних програм для здобувачів
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для
дітей з особливими освітніми потребами
№
Назва комплекту навчальних програм
Клас
п/п
1 Комплект навчальних програм для дітей з
1-4
2014
порушеннями зору (сліпі та зі зниженим
зором), 1-4 клас (українська мова, літературне
читання, сходин4ки до інформатики, трудове
навчання, фізкультура, математика,
образотворче мистецтво, музичне мистецтво,
я у світі, природознавство, основи здоров’я).
2
Типова освітня програма для закладів
Наказ МОН
загальної середньої освіти розроблена під
України від
1-2
керівництвом О. Я. Савченко.
08.10.2019
№ 1272
3
Типова освітня програма для закладів
Наказ МОН
загальної середньої освіти розроблена під
України від
3-4
керівництвом О. Я. Савченко
08.10.2019
№ 1273
Примітка: заклади загальної середньої освіти для дітей зі зниженим
зором можуть використовувати програми та навчальну літературу,
рекомендовану Міністерством освіти і науки України до використання
закладам загальної середньої освіти, із застосуванням тифлотехнічних засобів
навчання. При цьому завданнями педагогів є врахування індивідуальних
особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких учнів та створення
відповідних умов для засвоєння програмного матеріалу, пропонованого для
учнів закладів загальної середньої освіти.
Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для
дітей з особливими освітніми потребами
№ Назва корекційно-розвиткової програми
Клас
п/п
1 Програма з корекційно-розвиткової роботи
1-4
2018
«Корекція розвитку» (корекція пізнавальної
сфери) для 1-4 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для
сліпих та дітей зі зниженим зором (Гудим І.
М., Костенко Т. М., Довгопола К. С.))
2 Програма з корекційно-розвиткової роботи
1-4
2016
«Розвиток мовлення» для 1-4 класів
спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів для сліпих дітей та дітей зі

3

4

5

зниженим зором (Скринникова С. В.,
Соляник Л. Д.)
Програма з корекційно-розвиткової роботи
«Соціально-побутове орієнтування» для 1-4
класів спеціальних закладів загальної
середньої освіти для дітей з порушеннями
зору (Легкий О. М.)
Програма з корекційно-розвиткової роботи
«Лікувальна фізична культура» для 1-4
класів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для сліпих дітей та
дітей зі зниженим зором (Шеремет Б. Г.)
Програма з корекційно-розвиткової роботи
«Просторове орієнтування» для 1-4 класів
спеціальних закладів загальної середньої
освіти для дітей з порушеннями зору (авт.
Кондратенко С. В.)
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