
 

1
7

9
 

Розділ VI. Перелік програм для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами 
 

№ Назва програми, автор Автор Клас  

(-и), 

вік 

Інформація 

про схвалення 

Джерело  

(де опублікована програма,  

розміщена на сайті) 

1.  Корекційне навчання  

з розвитку мовлення  

дітей старшого до-

шкільного віку із  

загальним недорозви- 

ненням мовлення  

ІІІ рівня  

(адаптована програма) 

Шикун Т. В., Новожи-

лова Т. О., вчителі-

логопеди дошкільного 

навчального закладу 

(ясла-садок) "Центр 

розвитку дитини" від-

ділу освіти виконавчо-

го комітету  Славути-

цької міської ради 

для 

дітей  

5-6 

років 

НМР КОІПОПК  

Протокол № 3 

від 07.04.2011                  

Обласна виставка "Освіта Київ-

щини" КОІПОПК 

2.  Логоритміка 
(корекційно-розвиваль-
на програма) 

 

Куравська Л.С., ди-
ректор Стоцька С. В., 
вчитель-логопед Ва-
сильківської спеці-
альної загальноосвіт-
ньої школи-інтернату 
І-ІІ ступенів 

для  
учнів  
1-4 

класів 
допо-

міжної 
школи 

НМР КОІПОПК  
Протокол № 4 
від 29.04.2010                  

Обласна виставка "Освіта Київ-
щини" КОІПОПК 

3.  Лікувальна фізична 

культура 
(програма з фізичної 
культури) 
 

Михайленко Г. І., 
заступник директора 
з навчально-виховної 
роботи, вчитель-де- 
фектолог Мостищен 

для  
учнів  
1-4 

класів 
допо- 

НМР КОІПОПК  
Протокол № 7 
від 28.10. 2010 

Обласна виставка "Освіта Київ-
щини" КОІПОПК 
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  ської спеціальної зага-
льноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів 

міжної 
школи 

 
 

4.  Продуктивна праця 
(програма 
факультативного 
курсу) 

Лисенко Л. П., вчи-
тель трудового нав-
чання Боярської спе-
ціальної загальноос-
вітньої школи-інтер-
нату   І-ІІ ступенів 

для 
учнів  
5-9 

класів 

НМР КОІПОПК  
Протокол № 1 
від 23.02 .12                   

Обласна виставка "Освіта Київ-
щини" КОІПОПК 

5.  Сільськогосподарська 

праця  
(програма з трудового 
навчання) 

Шестакович  Л. М., 
вчитель трудового 
навчання Згурівської 
спеціальної загально-
освітньої школи-ін-
тернату І-ІІ ступенів 

для учнів 
10 

класів 
допо-

міжної 
школи 

НМР КОІПОПК  
Протокол № 4 
від 29.04 .10                  

Обласна виставка "Освіта Київ-
щини" КОІПОПК 

6.  Українська народна 

вишивка 
(програма з трудового 
навчання для спеціаль-
них загальноосвітніх 
навчальних закладів) 
 

Михайленко Г.І., вчи-
тель трудового навчан-
ня Мостищенської 
спеціальної загально-
освітньої школи-інтер-
нату І-ІІ ступенів 

для  учнів  
9-10 

класів 
допо-

міжної 
школи 

НМР КОІПОПК  
Протокол № 2 
від 10.03.11                   

Обласна виставка "Освіта Київ-
щини" КОІПОПК 

7.  Трудове навчання. 

Столярна справа 
(програма з предмета 
для учнів інтернату) 
 

Желіба  А. Г., вчитель 
трудового навчання 
Згурівської спецільної 
загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІ сту-
пенів  

для учнів 
10 класу 

допо-
міжної 
школи 

НМР КОІПОПК  
Протокол № 1 
від 23.02.2012 

Обласна виставка "Освіта Київ-
щини" КОІПОПК 
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