
Відомості 

про навчально-методичне (програмне) забезпечення освітньої діяльності 

КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний  

навчально-реабілітаційний центр №9» ДОР» 

у 2020/2021 навчальному році 

№ 

з/п 

 

Найменування програм та навчально-методичних 

посібників, які використовуються в освітньому 

процесі  

Ким 

затверджено 

(схвалено) 

Рік  

затверд 

ження 

(схва  

лення) 

1.  Державний  стандарт початкової загальної освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами 

Постанова 

КМУ від       

21.08.2013 

 № 607                       

2013 

2.  Державний  стандарт початкової освіти Постанова 

КМУ від       

21.02.2018  

№ 87 

2018 

3.  Типова освітня програма початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами (зі 

змінами)  

Наказ МОН 

України від 

26.07.2018        

№ 814 

2018 

 

4.  Типова освітня програма для учнів 1 класу з 

інтелектуальними порушеннями 

МОН 

України від 

26.07.2018   

№ 816 

2018 

5.  Типова освітня програма для учнів 2 класу з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Наказ МОН 

України від 

02.07.2019  

№ 917 

2019 

6.  Програма з математики для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями, підготовчий, 1-4 

класи 

МОН молодь 

спорту            

від 25.06.12            

№ 1/11-

10293 

2012 

7.  Програма з української мови для спеціальних 

загальноосвітніх шкіл для дітей з інтелектуальними 

порушеннями (1-4 клас) 

МОН 

України від 

30.12.2010   

№ 1/11-

2010 



12305  

8.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями «Я і 

Україна» (довкілля) 

МОН молодь 

спорту                

від 

20.07.2011            

№ 1/11-6350 

2011 

9.  Програма з трудового навчання спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей  з 

інтелектуальними порушеннями (1-4 клас) 

МОН 

України від 

30.12.2010 № 

1/11-12306  

2010 

10.  Програма з образотворчого мистецтва для 

спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з 

інтелектуальними порушеннями (1-4 клас) 

МОН 

України від 

30.12.2010  

№ 1/11-

12304 

2010 

11.  Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти, розроблена під керівництвом 

Савченко О.Я.  для учнів 1-2 класів 

МОН 

України від 

21.03.2018  

№ 268 

2018 

12.  Комплект  навчальних  програм:  «Українська  

мова», «Математика»,  «Природознавство»,  «Я  у  

світі», «Фізична  культура»,  «Основи  здоров’я»,  

«Трудове навчання»,  «Музичне  мистецтво»,  

«Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове 

орієнтування»  

Рекомендова

но МОН 

України від 

10.06.2019  

№ 1/9-365 

2014 

13.  Навчальні програми з соціально-побутового 

орієнтування для учнів підготовчого, 1-4 класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

для дітей з інтелектуальними порушеннями 

Рекомендова

но МОН 

України 

2014 

2014 

14.  Базовий компонент дошкільної освіти (нова 

редакція) 

Наказ МОН 

молодьспорт 

від 

22.05.2012  

№ 615 

2012 

15.  Програма розвитку дітей дошкільного віку з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

 

 

Гриф МОН               

від 

12.04.2013  

№ 1/11-6940 

2013 



 

 

16.  Програма розвитку дітей дошкільного віку з 

порушеннями опорно-рухового апарату  

Лист МОН          

від 

05.12.2012 

№1/11-18795 

2012 

17.  Комплексна програма розвитку дітей дошкільного 

віку з аутизмом «Розквіт» 

Гриф МОН            

від 

04.04.2013        

№ 1/11-6544 

2013 

18.  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі 

спектром аутистичних порушень 

Лист МОН             

від 

11.09.2013        

№ 1/11-

13887 

2013 

19.  Програма  розвитку дітей дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років 

«Віконечко» 

Гриф МОН            

від 12.04.13             

№1/11-6943 

2013 

20.  Програма розвитку дітей дошкільного віку зі 

зниженим слухом «Стежки у світ» 

Гриф МОН       

від 

12.04.2013 

№1/11-6942 

2013 

21.  Програма розвитку дітей від пренатального періоду 

до трьох років «Оберіг» 

Наказ МОН     

від 

24.06.2014  

№ 750 

2014 

22.  Освітня програма для дітей 2-7 років «Дитина» Лист МОН  

від 

09.11.2015 

№1/11-16163 

2015 

23.  Програма розвитку дітей дошкільного віку 

«Українське довкілля»  

Лист МОН  

від 

23.05.2017 

№ 1/11-4988 

2017 

24.  Парціальна програма з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років 

«Вчимося жити разом» 

Лист ІМЗО 

від 

13.06.2016 № 

2.1/12-Г-363 

2016 

25.  Парціальна програма з морального виховання дітей 

дошкільного віку «Скарбниця моралі» 

Лист ІІТЗО 

від 

25.07.2014 

№14.1/12-

Г1359 

2014 

26.  Парціальна програма з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років 

«Вчимося жити разом» 

Лист  ІМЗО               

від 

13.06.2016      

2016 



№ 2.1/12-Г-

363 

27.  Парціальна програма з фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку «Казкова 

фізкультура» 

Лист ІІТЗО 

від 

11.06.2014 

№ 14.1/12-Г-

869 

2014 

28.  Парціальна програма з організації театралізованої 

діяльності в дошкільному навчальному закладі 

«Грайлик» 

Лист ІІТЗО 

від 

31.03.2014 

№ 14.1/12-Г-

501 

2014 

29.  Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе 

треба знати, про себе треба дбати» 

Лист ІІТЗО 

від 

08.11.2013 

№ 14.1/12-Г-

632 

2013 

30.  Програма художньо-естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку «Радість творчості» 

Лист ІІТЗО 

від 

25.05.2012 

№ Г-106 

2012 

31.  Методичний посібник з музикотерапії для дітей 

дошкільного віку зі складними порушеннями 

психофізичного розвитку 

Лист МОН 

від12.04.2013 

№ 1/11-6939   

2013 

32.  Дитяча хореографія. Програма хореографічної 

діяльності дітей від 3 до 7 років. Навчально-

методичний посібник 

Лист ІІТЗО 

від 

18.05.2020 

№22.1/12-Г-

282 

2020 

33.  Комплексна альтернативна освітня програма для 

дошкільних навчальних закладів, що працюють за 

вальдорфською педагогікою «Стежина» 

Наказ МОН  

від 

24.06.2014 

№ 750 

2014 

 

 

 


