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№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмета 

Клас 

 

Назва навчальної 

програми, за якою 

здійснюється 

навчання 

Тип 

навчальної 

програми 

Рік 

та видавництво 

навчальної 

програми 

Ким дозволена до 

використання 

(ким затверджена) 

Кількість 

нормативно 

встановлених за 

програмою годин 

Кількість годин, 

що фактично 

відведено 

програмою 

Примітка 

1 Математика 1-4 

класи 

Математика. 

Програма для 

підготовчого, 

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014  

№ 750 

1-4 кл.-140 год  

(4 год на 

тиждень) 

1-4 кл.-140 год  

(4 год на 

тиждень) 

 

2 Українська 

жестова мова 

1-4 

класи 

Українська жестова 

мова. Програма для 

підготовчого,  

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим  

слухом 

 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014  

№ 750 

1-4 класи-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

1-4 класи-35 год 

(1год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 



3 Українська 

мова  

  

1-4 

класи 

 

 

Українська мова. 

Програма для 

підготовчого,  

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

 

Державна 

 

2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

2014 рік 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014  

№ 750 

 

1 класи-245 год 

(7 год на 

тиждень) 

2 класи-140 год 

(4 год на 

тиждень) 

3-А-70 год            

(2 год на 

тиждень) 

3-Б-140 год            

(4 год на 

тиждень) 

4-ті класи -              

140 год (4 год  

на тиждень) 

1 класи-245 год 

(7 год на 

тиждень) 

2 класи-140 год 

(4 год на 

тиждень) 

3-А-70 год            

(2 год на 

тиждень) 

3-Б-140 год            

(4 год на 

тиждень) 

4-ті класи -              

140 год (4 год  

на тиждень) 

 

4 Літературне 

читання 

2-4 

класи 

Літературне 

читання. Програма 

для 2-4-х класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

2 кл.-105 год  

(3 год на 

тиждень) 

3-А кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

3-Б кл.-105 год        

(3 год на 

тиждень) 

4-ті кл.-105 год     

(3 год на 

тиждень) 

2 кл.-105 год  

(3 год на 

тиждень) 

3-А кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

3-Б кл.-105 год             

(3 год на 

тиждень) 

4-ті кл.-105 год            

(3 год на 

тиждень) 

 

5 Російська 

мова 

3-А 

клас 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

(2-4 класи) 

Державна 2006, 

Неопалима 

купина 

Рекомендовано 

Міністерством 

освіти і науки 

України (лист 

МОНУ від 

16.05.2006 

№ 1/ 11-1986 

3-А кл.-105 год  

(3 год на 

тиждень) 

3-А кл.-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

 

6 Я у світі 3-4 

класи 

Я у світі. Програма 

для 3-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

3-4 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

3-4 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 



для дітей зі 

зниженим слухом 

України 

 

7 Природо-

знавство 

1-4 

класи 

Природознавство. 

Програма для 

підготовчого,  

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014  

№ 750 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 

8 Фізична 

культура 

1-4 

класи 

Фізична культура. 

Програма для  

підготовчого,  

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від  

24.06.2014    

№ 750 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

9 Основи 

здоров’я 

1-4 

класи 

Основи здоров’я. 

Програма для 

підготовчого,  

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

1-4 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

1-4 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

10 Трудове 

навчання 

1-4 

класи 

Трудове навчання. 

Програма для 

підготовчого, 

 1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

1-4 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

1-4 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 



11 Образотвор 

че мистецтво 

1-4 

класи 

Образотворче 

мистецтво. Програма 

для підготовчого,  

1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

1-4 кл.- 35 год  

(1 год на 

тиждень) 

1-4 кл.- 35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

12 Інформатика 2-4 

класи 

Сходинки до 

інформатики. 

Програма для 2-4-х  

класів спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

2-4 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

2-4 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

13 Ритміка 1-4 

класи 

Програма з 

корекційно-

розвиткової роботи 

«Ритміка» для 

підготовчого, 

 1-4 класів 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей з 

порушеннями слуху 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

29.04.2016    

№ 476 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

1-4 кл-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 

14 Лікувальна 

фізична 

культура 

1-4 

класи 

Програма з 

корекційно-

розвиткової роботи 

«Лікувальна фізична 

культура» для 

підготовчих,  

1-4 класів 

спеціальних 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 04.04.2017 

№ 526 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

1-4 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 



15 Розвиток 

слухового 

сприймання 

та 

формування 

вимови для 

дітей зі 

зниженим 

слухом 

1-5 

класи 

Програми з розвитку 

слухового 

сприймання та 

формування вимови  

дітей зі зниженим 

слухом 

підготовчий,  

1-5 класи 

для навчальних 

закладів зі 

спеціальною та 

інклюзивною 

формами навчання, 

навчально-

реабілітаційних 

центрів 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 29.04.2016 

№ 476 

1-4 кл.-490 год 

(14 год на 

тиждень) 

5 кл.-350 год  

(10 год на 

тиждень) 

1-4 кл.-490 год 

(14 год на 

тиждень) 

5 кл.-350 год 

 (10 год на 

тиждень) 

 

 

 

16 Українська 

жестова мова 

5 клас Українська жестова 

мова.  

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим  

слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

5 клас-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

5 клас-35 год 

(1год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

17 Українська 

мова 

5 клас Українська мова. 

Програми для  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з російською мовою 

навчання 

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

105 год (3 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

18 Російська 

мова 

5 клас 

 

Програма з 

російської мови для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з російською мовою 

навчання. 5-12 класи 

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

5 клас-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

 

5 клас-70 год 

 (2 год на 

тиждень) 

 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 



19 Українська 

література 

5 клас Українська 

література. 

Програма 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

70 год (2 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

20 Математика 5 клас Математика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

140 год (4 год на 

тиждень) 

140 год (4 год на 

тиждень) 

 

21 Іноземна 

мова 

(англійська) 

5 клас Іноземна мова. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

70 год (2 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

 

22 Історія 

України 

5 клас Історія України. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

23 Природо-

знавство 

5 клас 

 

Природознавство. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

24 Музичне 

мистецтво 

5 клас Музичне мистецтво. 

Програма для 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

Наказ МОН 

України від 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 



спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

24.06.2014    

№ 750 

25 Основи 

здоров’я 

5 клас Основи здоров’я. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

26 Трудове 

навчання 

5 клас Трудове навчання. 

Програма для 

спеціальних  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014 

№ 750 

70 год (2 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

 

27 Образотворче 

мистецтво 

5 клас Образотворче 

мистецтво. Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік  

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014 

№ 750 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

28 Фізична 

культура 

5 клас Фізична культура. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014 

№ 750 

70 год (2 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

 

29 Інформатика 5 клас Інформатика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014    

№ 750 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 



для дітей  зі 
зниженим слухом 

України 

 

30 Лікувальна 

фізична 

культура 

5-8 

класи 

Програма з 

корекційно-

розвиткової роботи 

«Лікувальна фізична 

культура» для 5-10 

класів спеціальних 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 04.04.2017 

№ 526 

5-8 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

5-8 кл -70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 

31 Образотворче 

мистецтво 

6-7 

класи 

Образотворче 

мистецтво. Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

gov.ua  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

32 Історія 

України 

 

 

 

6 клас 

 

 

7 клас 

 

 

Історія України. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 кл.- 35 год  

(1 год на 

тиждень) 

7 кл.- 35 год  

(1 год на тиждень 

 

6 кл.- 35 год  

(1 год на 

тиждень) 

7 кл.- 35 год  

(1 год на 

тиждень 

 

 

33 Всесвітня 

історія 

 

6-7 

класи 

 

 

Всесвітня історія. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6-7 кл. 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

6-7 кл. 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

 

34 Географія 6-7 

класи 

Географія. Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

7 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

6 кл-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

7 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 



35 Основи 

здоров’я 

 

6-7 

класи 

Основи здоров’я. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей глухих; зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6-7 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

6-7 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

 

36 Російська 

мова 

7 клас 

 

Російська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з навчанням 

російською мовою 

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

7 клас-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

7 клас-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 

37 Хімія 

 

 

7 клас 

 

 

 

Хімія. Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим  

слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

7 кл.-35 год             

(1 год на 

тиждень) 

 

7 кл.-35 год             

(1 год на 

тиждень) 

 

 

38 Біологія 6-7 

класи 

Біологія. Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 кл.-35год  

(1 год на 

тиждень) 

7-кл.-70 год  (2 

год на тиждень) 

6 кл.-35год  

(1 год на 

тиждень) 

7-кл.-70 год  (2 

год на тиждень) 

 

39 Інформатика 6-7 

класи 

Інформатика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

40 Фізична 

культура 

6-7 

класи 

Фізична культура. 

Програма для 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

Офіційний сайт 

МОНУ 

6-8 кл.-70 год  

(2 год на 

6-8 кл.-70 год  

(2 год на 

 



спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

mon.gov.ua тиждень) тиждень) 

41 Трудове 

навчання. 

6 клас 

 

 

7 клас 

Трудове навчання. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6-кл.-105 год       

(3 год на 

тиждень) 

7 кл.- 70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

6-кл.-105 год       

(3 год на 

тиждень) 

7 кл.- 35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

 

 

 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

42 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас 

 

 

Математика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Математика.  

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 кл.-140 год  

(4 год на 

тиждень) 

6 кл.-140 год  

(4 год на 

тиждень) 

 

43 Алгебра 

 

 

Геометрія 

7 клас 

 

 

7-клас 

 

Математика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

А.7 кл.- 70год 

(2 год на 

тиждень) 

Г.7 кл.-70 год      

(2 год на 

тиждень) 

А.7 кл.- 70 год 

(2 год на 

тиждень) 

Г.7 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 

44 Іноземна 

мова 

(англійська) 

6-7 

класи 

Іноземна мова. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6-7 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

6-7 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

45 Фізика 7 клас Фізика. Програма 

для спеціальних 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

Офіційний сайт 

МОНУ 

7 кл.- 70 год  

(2 год на 

7 кл.- 70 год  

(2 год на 

 



загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

mon.gov.ua тиждень) тиждень) 

46 Зарубіжна 

література 

6 клас Зарубіжна 

література. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим  

слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 клас-70 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

6 клас-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

 

47 Українська 

мова 

 

 

 

 

6 клас  

 

 

 

 

 

Українська мова. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 клас -105 год 

 (3 год на 

тиждень) 

 

6 клас -105 год 

(3 год на 

тиждень) 

 

 

48 Українська 

мова 

 

 

 

 

7 клас 

 

 

Українська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з навчанням 

російською мовою  

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

7 клас-70 год     

(2 год на 

тиждень) 

 

7 клас-70 год    

(2 год на 

тиждень) 

 

 

49 Українська 

література 

6 клас 

 

 

7 клас 

Українська 

література. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6 клас-70 год      

(2 год на 

тиждень) 

7 клас-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

6 клас-70 год      

(2 год на 

тиждень) 

7 клас-35 год    

(1 год на 

тиждень) 

 

 

 

 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

50 Українська 

жестова мова 

6-7 

класи 

Українська жестова 

мова.  

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

Офіційний сайт 

МОНУ 

6-7 класи-70 год 

(2 год на 

6-7 класи-35 год 

(1год на 

Модифікована 

програма 



Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для глухих дітей; 

дітей зі зниженим  

слухом 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

mon.gov.ua тиждень) тиждень) (протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

51 Інтегрований 

курс 

«Література» 

7 клас 

 

 

Література 

(російська та 

зарубіжна) для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з російською мовою 

навчання 

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

7 клас-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

7 клас-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

 

52 Музичне 

мистецтво 

6-7 

класи 

Музичне мистецтво. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

6-7 класи-35 

 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

6-7 класи-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

53 Мистецтво 8 клас Мистецтво. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8 кл-35 год   

(1 год на 

тиждень) 

 

8 кл-35 год   

(1 год на 

тиждень) 

 

 

54 Зарубіжна 

література 

8 клас Зарубіжна 

література. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим  

слухом 

 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8 клас-70 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

8 клас-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

 



55 Інформатика 8 клас 

 

 

10 клас 

Інформатика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

 

 

8 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

10 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

8 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

10 кл.-35 год  

(1 год на 

тиждень 

 

56 Розвиток 

слухового 

сприймання 

та 

формування 

вимови для 

дітей зі 

зниженим 

слухом 

6-10 

класи 

Програма з 

корекційно-

розвиткової роботи 

«Розвиток слухового 

сприймання та 

формування вимови 

для дітей зі 

зниженим слухом» 

для 6-10 класів 

загальноосвітніх  

навчальних закладів 

(спеціальних та з 

інклюзивним 

навчанням), 

навчально-

реабілітаційних 

центрів 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 04.04.2017 

№ 526 

6-8 кл.-210 год  

(6 год на 

тиждень) 

9-10 кл.-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

6-8 кл.-210 год 

(6 год на 

тиждень) 

9-10 кл.-105 год 

(3 год на 

тиждень 

 

57 Алгебра 

 

 

 

 

 

 

8-10 

класи 

 

 

 

 

 

Математика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

 

58 Геометрія 8-10 

класи 

Математика. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 



59 Трудове 

навчання. 

8-10 

класи 

Трудове навчання. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8 кл.-70 (2 год на 

тиждень) 

9-10 кл.-51,5 год 

(1,5 год на 

тиждень) 

8 кл.-70 (2 год на 

тиждень) 

9-10 кл.-51,5 год 

(1,5 год на 

тиждень) 

 

 

60 Історія 

України 

 

 

 

8-10 

класи 

Історія України. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8-10 кл. 

35 год (1 год на 

тиждень) 

8-10 кл. 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

61 Всесвітня 

історія 

 

8-10 

класи 

Всесвітня історія. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8-10 кл. 

35 год (1 год на 

тиждень) 

8-10 кл. 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

62 Географія 8-10 

класи 

Географія. Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8-10 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

 

63 Основи 

здоров’я 

 

8-10 

класи 

Основи здоров’я. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для глухих дітей; 

дітей зі зниженим 

слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8 кл-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

9-10 кл.-17 год  

(0,5 год на 

тиждень) 

8 кл-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

9-10 кл.-17 год  

(0,5 год на 

тиждень) 

 

64 Біологія 8-10 

класи 

Біологія Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

8-10 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

8-10 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 



навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

№ 1148 

 

 

65 Хімія 

 

 

8-10 

класи 

Хімія. Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим  

слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

 

8-10 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

8-10 кл.-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

 

66 Фізична 

культура 

8-10 

класи 

Фізична культура 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8-10 кл.-70 год  

2 год на тиждень) 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

67 Право- 

знавство 

(практичний 

курс) 

9-10 

класи 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

9-10 кл.-35 год (1 

год на тиждень) 

9-10 кл.-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

68 Музично-

ритмічні 

заняття 

9-10 

класи 

Програми з музично-

ритмічних занять 

для шкіл глухих 

 

Державна 1999 рік, Київ Рекомендовано 

науково – 

методичною 

комісією із спец. 

педагогіки 

Науково – 

методичної ради 

Міністерства 

освіти і науки 

України (протокол 

№ 23 від 

22.01.1998) 

9-10 класи-35 год 

(1 год на       

тиждень) 

9-10 класи-35 

год (1 год на       

тиждень) 

 

69 Іноземна 

мова 

(англійська) 

8-10 

класи 

Іноземна мова. 

Програма для 

спеціальних 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

8-10 кл.-70 год (2 

год на тиждень) 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень 

 



загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

№ 1148 

 

70 Фізика 8-10 

класи 

Фізика. Програма 

для спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

 

8-10 кл.-70 год (2 

год на тиждень) 

8-10 кл.-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

71 Українська 

мова 

 

 

 

 

8 клас 

10 клас 

 

 

 

 

 

Українська мова. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8 кл.-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

10 кл.- 105 год  

(3 год на 

тиждень) 

8 кл.-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

10 кл.- 105 год  

(3 год на 

тиждень) 

 

72 Українська 

мова 

 

 

 

 

9 клас 

 

 

Українська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з навчанням 

російською мовою  

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

9 клас-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

9 клас-70 год 

 (2 год на 

тиждень) 

 

73 Українська 

література 

8-10 

класи 

Українська 

література. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі 

зниженим слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

 

8 клас-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

9 клас-105 год  

 (2 год на 

тиждень) 

10 клас-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

8 клас-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

9 клас-70 год  

(2 год на 

тиждень) 

10 клас-105 год 

(3 год на 

тиждень) 

 

 

 

 

74 Зарубіжна 

література 

8клас 

 

 

10 клас 

Світова література. 

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8 клас-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

10 клас-35 год 

(1 год на 

8 клас-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

10 клас-35 год  

(1 год на 

 



для дітей зі 

зниженим  

слухом 

України 

 

тиждень) тиждень) 

75 Інтегрований 

курс 

«Література» 

9 клас 

 

 

Література 

(російська та 

зарубіжна) для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з російською мовою 

навчання 

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

9 клас-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

9 клас-70 год 

(2 год на 

тиждень) 

 

76 Російська 

мова 

9 клас Російська мова для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з навчанням 

російською мовою 

Державна 2017 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Затверджено 

Міністерством 

освіти і науки 

України (наказ 

МОН України 

від 07.06.2017 

№ 804) 

9 клас-87,5 год 

(2,5 год на 

тиждень) 

 

9 клас-105 (3 год 

на тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

77 Українська 

жестова мова 

8-10 

класи 

Українська жестова 

мова.  

Програма для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для глухих дітей; 

дітей зі зниженим  

слухом 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 26.09.2016 

№ 1148 

8-10 кл-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

8-10 клас-35 год 

(1 год на 

тиждень) 

 

78 Художня 

культура 

9-10 

класи 

Програми для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Художня культура 

 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Офіційний сайт 

МОНУ 

mon.gov.ua 

9-10 кл-35 год  

 (1 год на 

тиждень) 

 

9-10 кл-35 год  

(1 год на 

тиждень) 

 

 

79 Технології 11 клас Технології. 10-11 

класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

ІІТЗО  

від 29.06.2012  

№ 1.4/18-Г-339 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 



80 Алгебра 

 

 

Геометрія 

11 клас 

 

 

 

Навчальні програми. 

Математика 10-11 

класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

54 год (1,5 год на 

тиждень) 

 

54 год (1,5 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

 

70 год (2 год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

81 Історія 

України 

 

11 клас Історія України. 

10-11 класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

51,5 год (1,5 год 

на тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

82 Всесвітня 

історія 

11 клас Всесвітня історія. 

10-11 класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

83 Українська 

мова 

 

11 клас Українська мова. 

10-11 класи. 

Рівень стандарту 

 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

105 год (3 год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

84 Українська 

література 

11 клас Українська 

література. 

10-11 класи. 

Рівень стандарту 

 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

70 год (2 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

 

85 Зарубіжна 

література 

11 клас Зарубіжна 

література 

10-11 класи. 

Рівень стандарту. 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

86 Захист 

Вітчизни 

11 клас Захист Вітчизни. 10-

11 класи. 

Державна 2014 рік 

http://www.mon. 

Наказ МОН 

України 

11 клас-35 год  

(1 год на 

17,5 год (0,5 год 

на тиждень) 

Модифікована 

програма 



Рівень стандарту. gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

від 29.05.2014 

№ 657 

тиждень) (протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

87 Фізична 

культура 

11 клас Фізична культура 

10-11 класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Лист МОН 

України 

від 31.08.2010  

№ 1/11-8297 

 

87,5 год (2,5 год 

на тиждень 

87,5 год (2,5 год 

на тиждень) 

 

88 Географія 11 клас Географія 

10 клас. 

Рівень стандарту 

 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

52 год (1,5 год на 

тиждень) 

52 год (1,5 год 

на тиждень) 

 

89 Право- 

знавство 

 

11 клас Правознавство 

10 клас. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

90 Біологія 11 клас Біологія. 10-11 

класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

51,5 год (1,5 год 

на тиждень) 

51,5 год (1,5 год 

на тиждень) 

 

91 Хімія 11 

клас 

Хімія. 10-11 класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

92 Іноземна 

мова 

(англійська) 

11 клас Іноземна мова 

(англійська) 10-11 

класи. Рівень 

стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

Лист МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

70 год (2 год на 

тиждень) 

70 год (2 год на 

тиждень) 

 



освіти і науки 

України 

93 Фізика 11 клас Програми для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Фізика. 10-11 класи. 

Рівень стандарту 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Лист МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

70 год (2 год на 

тиждень) 

105 год (3 год на 

тиждень) 

Модифікована 

програма 

(протокол 

методради від 

26.05.2017 

№ 3) 

94 Художня 

культура 

11 клас Програми для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Художня культура. 

10-11 клас 

Рівень стандарту 

Державна 2015 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Наказ МОН 

України від 

28.10.2010  

№ 1021 

11 кл.-17 год 

(0,5 год на 

тиждень) 

11 кл.-17 год 

(0,5 год на 

тиждень) 

 

95 Інформатика 11 клас Програми для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Інформатика 10-11 

клас 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Лист МОН 

України 

від 14.07.2016 

№ 826 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год на 

тиждень) 

 

96 Розвиток 

слухового 

сприймання 

та 

формування 

вимови для 

дітей зі 

зниженим 

слухом 

11 клас Програма з 

корекційно-

розвиткової роботи 

«Розвиток слухового 

сприймання та 

формування вимови 

для дітей зі 

зниженим слухом» 

для 11-12 класів 

загальноосвітніх  

навчальних закладів 

(спеціальних та з 

інклюзивним    

навчанням), 

навчально-

реабілітаційних 

центрів 

Державна 2016 рік 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Наказ МОН 

України 

від 04.04.2017 

№ 526 

11 кл.-140 год 

(4 год на 

тиждень) 

11 кл.-140 год 

(4 год на 

тиждень) 

 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ  

У 1–11-Х КЛАСАХ  

У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директор спеціальної школи-інтернату     Завідувач Центру інноваційного розвитку освіти  

______________Т.Б. Альошичева      КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

            _________________ С.Б. Ставицький 

                                                                      «_____»_________________2017 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

навчального 

предмета 

Клас 

 

Назва навчальної 

програми, за якою 

здійснюється навчання 

Тип навчальної 

програми 

Рік 

та видавництво 

навчальної 

програми 

Ким дозволена до 

використання 

(ким затверджена) 

Кількість 

нормативно 

встановлених 

за програмою 

годин 

Кількість 

годин, що 

фактично 

відведено 

програмою 

Примітка 

1. Спецкурс    

«Предметно-

практичне 

навчання» 

(по 1 год) 

1- 4 

класи 

Програми для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей зі зниженим 

слухом 

(1-4 класи) 

 

Державна 2014   

www.iitzo.gov.ua 

Інституту 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти 

МОН України 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014  №750 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год 

на тиждень) 

 

2. Харківщиноз

навство 

(по 1 год) 

10  

клас 

 

«Харківщинознавство» 

Навчальна програма 

спеціального курсу 

варіативної складової 

навчального плану 

ЗНЗ для учнів 8-9-х 

класів 

 

Авторська 

2011 

Видавництво 

«Гімназія» 

 

 

Лист ІМЗО 

від 05.08.2016 

№ 2.1/12-Г-649 

 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год 

на тиждень) 

 

3. Російська 6, 8 Програма курсу за Державна 2006  Лист МОН України 35 год (1 год на 35 год (1 год  



мова 

(по 1 год) 

класи вибором з російської 

мови для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

www.iitzo.gov.ua 

Інституту 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти 

МОН України 

від 15.07.2013 

№1/11-11508 

тиждень) на тиждень) 

4. Курс за 

вибором «Мій 

екологічний 

вибір» 

11 

клас 

Програма курсу за 

вибором 

Авторська 

Колонькова О.О. 

2016 рік, 

http://www.mon. 

gov.ua 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Лист ІМЗО 

від 03.08.2016 

№ 2.1/12-Г-637 

35 год (1 год на 

тиждень) 

35 год (1 год 

на тиждень) 

 

5. Спецкурс 

«Українська 

жестова 

мова» 

11 

клас 

Програми для 

спеціальних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

для дітей глухих та зі 

зниженим слухом 

«Українська  жестова 

мова», 

підготовчий,  

1-12 класи 

Державна 2010 

www.iitzo.gov.ua 

Інституту 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти 

МОН України 

 

Наказ МОН 

України від 

24.06.2014 №750 

70 год (2 год на 

тиждень) 

17,5 год (0,5 

год на 

тиждень) 

Модифіко 

вана 

програма 

(протокол 

методради 

від 

26.05.2017, 

протокол № 

3) 

 

 

 

 

 


