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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради на 2022/2023 навчальний рік 

 

                   І. Загальні положення 

  Навчальний план закладу на 2022/2023 навчальний рік складено на 

підставі освітньої програми (1-4 класи)  Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа» Харківської обласної ради, схвалених 

рішенням педагогічної ради від 11.08.2021, протокол №7, затвердженої 

наказом комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради від 11.08.2021, № 108, освітньої  програми (5-10 

класів) Комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа» Харківської 

обласної ради, схваленої рішенням педагогічної ради від 26.07.2022, 

протокол №6, затвердженої наказом Комунального закладу «Богодухівська 

спеціальна школа» Харківської обласної ради від 26.07.2022 № 70. Детальний 

розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані (таблиці 1-11). 

Навчальний заклад відповідно до статуту має таку структуру: 

- І ступінь – початкова школа (1, 2-3 з’єднані класи (клас-комплект), 4 класи); 

- ІІ ступінь – основна школа (5-6, 8-9 класи). 

Заклад працює в режимі повного дня. Навчання здобувачів освіти  

організовано за п’ятиденним навчальним тижнем. Мова навчання  – 

українська. 

              ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

 Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні та варіативну, до якої за рішенням засідання педагогічної 

ради навчального закладу (26.07.2022, протокол №6) включені курси  за 

вибором, факультативи.  

      Варіативну  складову  до  навчального плану на 2022/2023 навчальний рік 

за рішенням педагогічної ради (26.07.2022, протокол №6)  розподілене 

наступним чином:     
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- для 1-2 класів дітей з інтелектуальними порушеннями – 1 годину на 

тиждень курси за вибором «Основи споживчих знань» та 1 годину на 

тиждень факультатив «Основи християнської етики»; 

-  для 3 та 4 класу  дітей з інтелектуальними порушеннями – 1 годину на 

тиждень курсу  за вибором «Хореографія», 1 годину на тиждень курси за 

вибором «Основи споживчих знань» та 1 годину на тиждень факультатив 

«Основи християнської етики»; 

- для 5, 6, 8, 9  класів дітей з інтелектуальними порушеннями – 1 годину на 

курси за вибором «Основи споживчих знань» без оцінювання навчальних 

досягнень учнів; 

- для 6 класу дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня -      

1 година на курс за вибором «Основи споживчих знань» без оцінювання 

навчальних досягнень учнів; 2 години індивідуальних занять; 3 години на 

додаткові навчальні години.  

- для 8 класу дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня -      

2 години на курс за вибором «Основи споживчих знань» та 1 година на курс 

за вибором «Хореографія» без оцінювання навчальних досягнень учнів; 2 

години індивідуальних занять; 5 годин на додаткові навчальні години.  

    Облік занять з курсів за вибором, які входять у межі гранично допустимого 

навантаження, здійснюється на окремих сторінках класного журналу з 

оцінюванням навчальних досягнень учнів. 

      Факультативи  обліковуються на окремих сторінках класного журналу без 

оцінювання.  

       За рішенням педагогічної ради навчальна практика та навчальні екскурсії 

у закладі проводяться у межах годин, передбачених навчальними 

програмами, протягом навчального року. 

        Організація здобуття освіти учнями класу-комплекту здійснюється на 

основі окремих навчальних планів для учнів кожного класу (року навчання). 

Заповнення класного журналу для класу-комплекту здійснювати для кожного 

класу окремо.  
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  Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення 

специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку 

здобувачів освіти і реалізується через курси: «Розвиток мовлення», 

«Ритміка», «Корекція розвитку», «Лікувальна фізкультура», «Соціально-

побутове орієнтування», «Логопедичні заняття»,  «Психомоторний та 

сенсорний розвиток», «Альтеративна комунікація».  

Спеціальні корекційно-розвиткові заняття  проводяться у першу і другу 

половину дня за окремим розкладом. Облік занять здійснюється в класному 

журналі  без оцінювання навчальних досягнень учнів. 

     Відповідно до специфіки навчального закладу, заняття з лікувальної 

фізкультури, ритміки (1-4, 5-6, 8-9 класах) проводяться за спеціально 

розробленими індивідуальними комплексами з урахуванням форм і ступеня 

важкості захворювання дітей, під наглядом лікарів. 

       Заняття з розвитку мовлення  проводяться групами та індивідуально. 

Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовних порушень учнів. 

Наповнюваність груп від 4-х до 7-ми учнів. 

Освітній процес здійснюється за програмами, які рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України. У навчальному плані складено перелік 

навчальних програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної 

складової навчального плану в 2022/2023  навчальному році (таблиця 11). 

Гранична наповнюваність та поділ класів на групи для занять                  

з трудового навчання  відповідають наказу  Міністерства освіти і науки 

України  від 20.02.2002 № 128  «Про затвердження Нормативів                            

з наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл                     

(шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»  (зі 

змінами). 
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ІІІ. Структура навчального  року 

 Навчальний рік 2022/2023 розпочинається 01 вересня 2022 року і 

закінчується 02 червня  2023 року. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

І семестр – з 01 вересня  2022 року по 23 грудня 2022 року,  

ІІ семестр – з 9 січня 2023 року по 02 червня 2023 року.  

Упродовж  навчального року для учнів проводяться канікули: 

орієнтовно, осінні з  24.10.2022 – 30.10.2022, зимові з 24.12.2022 – 08.01.2023, 

весняні з 27.03.2023 – 02.04.2023. 

Тривалість  уроків   у  1 класі  становить 35 хвилин,  у  2-4 класах –         

40 хвилин,  у 6-9 класах – 45 хвилин.     

Відповідно до розділу 4 п.3 Про порядок проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 

№ 1369 від 07 січня 2018 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02 січня 2019 р. за № 8/32979 від атестації звільняються особи з особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме  

порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму.  

    З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за 

погодженням з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, можуть змінюватися структура навчального року та графік 

учнівських канікул. 

 

  

                 Директор                О.А.Хованова   
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Таблиця 1 
складена відповідно до додатку 1 
освітньої програми І ступеня (1-4 класи) 
КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
(наказ від 11.08.2021, №108) 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
1 класу для дітей з інтелектуальними порушеннями  

з навчанням українською мовою  

на  2022/2023 навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 1 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова (навчання грамоти) 7 

Математика 4 

Я досліджую світ 3 

Фізична культура 3 

Трудове навчання 2 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Разом 21 

Корекційно-розвиткові заняття: 8 

Розвиток мовлення  4 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Варіативна складова 2 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Факультатив 1 

Основи християнської етики 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

20 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

31 

 

 

 

          Директор                                                     О.А.Хованова 
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                                                                                          Таблиця 2 

складена відповідно до додатку 1 
освітньої програми І ступеня (1-4 класи) 
КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
(наказ від 11.08.2021, №108) 

                                              
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

2 класу для дітей з інтелектуальними порушеннями  

з навчанням українською мовою на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 2 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова  4 

Літературне читання 3 

Математика 4 

Я досліджую світ 4 

Трудове навчання  2 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво  1 

Фізична культура 3 

Разом 22 

Корекційно-розвиткові заняття: 8 

Розвиток мовлення  4 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Варіативна складова 2 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Факультатив 1 

Основи християнської етики 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

21 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

32 

 

 

 

                Директор                                                     О.А.Хованова   
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                                                                                Таблиця 3 

складена відповідно до додатку 1 
освітньої програми І ступеня (1-4 класи) 
КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
(наказ від 11.08.2021, №108) 

                                                                                       
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 3 класу з інтелектуальними порушеннями  

з навчанням українською мовою  

на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 3 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова  4 

Літературне читання 3 

Математика 4 

Я досліджую світ 4 

Трудове навчання  2 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво  1 

Фізична культура 3 

Разом 22 

Корекційно-розвиткові заняття: 8 

Розвиток мовлення  4 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Варіативна складова 3 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Хореографія 1 

Факультатив 1 

Основи християнської етики 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

22 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

33 

 

 

               Директор                                                     О.А.Хованова   
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                                                                                                            Таблиця 4 
                                                                                                            складена відповідно до додатку 1 
                                                                                                            освітньої програми І ступеня (1-4 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                            (наказ від 11.08.2021, №108) 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 4 класу з інтелектуальними порушеннями 

з навчанням українською мовою на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 4 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова  4 

Літературне читання 3 

Математика 4 

Я досліджую світ 4 

Трудове навчання  2 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво  1 

Фізична культура 3 

Разом 22 

Корекційно-розвиткові заняття: 8 

Розвиток мовлення  4 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Варіативна складова 3 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Хореографія 1 

Факультатив 1 

Основи християнської етики 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

22 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

33 

 

 

               Директор                                                     О.А.Хованова   
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                                                                                                            Таблиця 5 
                                                                                                            складена відповідно до додатку 1 
                                                                                                            освітньої програми ІІ ступеня (5-10 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                            (наказ від 26.07.2022, №70) 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 5 класу з інтелектуальними порушеннями  

з навчанням українською мовою на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 5 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова  3 

Українська література 2 

Математика 5 

Інтегрований курс “Пізнаємо природу” 2 

Інтегрований курс “Здоров’я, безпека та добробут”  1 

Вступ до історії України та громадянської освіти 1 

 Інформатика 2 

Технології 6 

 Інтегрований курс “Мистецтво” 2 

Фізична культура 3 

Разом 27 

Корекційно-розвиткові заняття: 5 

Розвиток мовлення  1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на одного  учня 

28 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

33 

 

 

 

 

                 Директор                                                  О.А.Хованова 
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                                                                                                             Таблиця 6 
                                                                                                            складена відповідно до додатку 2 
                                                                                                            освітньої програми ІІ ступеня (5-10 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                            (наказ від 26.07.2022, №70)  
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 6 класу з інтелектуальними порушеннями 

з навчанням українською мовою на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 6 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова  3 

Українська література 2 

Математика 5 

Природознавство 1 

Географія 2 

Музичне мистецтво  1 

Образотворче мистецтво  1 

Трудове навчання 8 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 2 

Разом 27 

Корекційно-розвиткові заняття: 5 

Розвиток мовлення  1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

28 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

33 

 

 

 
                  Директор                                            О.А.Хованова  
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1  

 

 

 

 
                                                                                                            Таблиця 7 
                                                                                                            складена відповідно до додатку 3 
                                                                                                            освітньої програми ІІ ступеня (5-10 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                           (наказ від 26.07.2022, №70) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 6 класу з інтелектуальними порушеннями помірного та  

тяжкого ступенів з навчанням українською мовою  

на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 6 клас 

Інваріантна складова  

Читання та письмо 3 

Я у світі 1 

Соціально-побутове орієнтування 5 

Елементарні математичні уявлення 2 

Природознавство 1 

Мистецтво 2 

Предметно-практичне навчання  5 

Основи інформатики 1 

Адаптивна фізична культура 2 

Разом 22 

Корекційно-розвиткові заняття: 5 

Психомоторний та сенсорний розвиток 2 

Альтеративна комунікація 1 

Ритміка 1 

Логопедичні заняття 1 

Варіативна складова 6 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Індивідуальні заняття 5 

Я у світі 2 

Читання та письмо 1 

Елементарні математичні уявлення 2 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

28 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

33 
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1  Директор                                            О.А.Хованова                                             

            
                                                                                           
 

                                                                                                                                                                
                                                                                          Таблиця 8 
                                                                                                            складена відповідно до додатку 2 
                                                                                                            освітньої програми ІІ ступеня (5-10 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                            (наказ від 26.07.2022, №70)  
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 8 класу з інтелектуальними порушеннями 

з навчанням українською мовою на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 8 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова  3 

Українська література 2 

Історія України 2 

Математика 4 

Природознавство 2 

Географія 2 

Фізика і хімія в побуті 2 

Музичне мистецтво  1 

Образотворче мистецтво  1 

Трудове навчання 8 

Інформатика 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 2 

Разом 31 

Корекційно-розвиткові заняття: 5 

Розвиток мовлення  1 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Ритміка 1 

Лікувальна фізкультура 1 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

32 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

37 
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1            Директор                                            О.А.Хованова                                                      
 

                                                                                           

                                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                  
                                                                                          Таблиця 9 
                                                                                                            складена відповідно до додатка 2 
                                                                                                            освітньої програми ІІ ступеня (5-10 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                            (наказ від 26.07.2022, №70)   

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
9 класу для дітей з інтелектуальними порушеннями  

з українською мовою навчання на 2022/2023 навчальний рік 

Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

 9 клас 

Інваріантна складова  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Історія України 2 

Математика 4 

Природознавство 2 

Географія 2 

Фізика і хімія в побуті 2 

Трудове навчання 11 

Інформатика  1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 2 

Разом 31 

Корекційно-розвиткові заняття  5 

Соціально-побутове орієнтування  2 

Розвиток мовлення 1 

Лікувальна фізкультура (ритміка) 2 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором 1 

Основи споживчих знань 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на одного учня 

32 

Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

37 

           

 

            

                Директор                                                       О.А.Хованова     
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                                                                                          Таблиця 10 
                                                                                                            складена відповідно до додатка 3 
                                                                                                            освітньої програми ІІ ступеня (5-10 класи) 
                                                                                                            КЗ «Богодухівська СШ» ХОР 
                                                                                                            (наказ від 26.07.2022, №70) 
 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для дітей 9 класу з інтелектуальними порушеннями помірного та  

тяжкого ступенів з навчанням українською мовою  

на  2022/2023  навчальний  рік 

Навчальні предмети Кількість годин на          

тиждень у класі 
 9 клас 

Інваріантна складова  

Читання та письмо 3 

Я у світі 1 

Соціально-побутове орієнтування 5 

Елементарні математичні уявлення 2 

Природознавство 1 

Мистецтво 2 

Предметно-практичне навчання  5 

Основи інформатики 1 

Адаптивна фізична культура 2 

Разом 22 

Корекційно-розвиткові заняття: 5 

Психомоторний та сенсорний розвиток 2 

Альтеративна комунікація 1 

Ритміка 1 

Логопедичні заняття 1 

Варіативна складова 10 

Курси за вибором 2 

Основи споживчих знань 1 

Хореографія 1 

Індивідуальні заняття та додаткові години 8 

Читання та письмо 2 

Я у світі 2 

Елементарні математичні уявлення 2 

Соціально-побутове орієнтування 2 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного  учня 

32 
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1 Сумарна кількість годин інваріантної і 

варіативної складових 

37 

                                                   

                                                           
                         Директор                                             О.А.Хованова   

 

 

                                                                                                                
                                                                                                                                                   Таблиця 11 

           

Перелік програм 

навчального плану Комунального закладу  

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

для вивчення предметів варіативної складової в 1-4, 5-6, 8-9 класах  у 

2022/2023 навчальному році 

 
№ 

з/п 
Назва 

навчального 
предмета 

Клас Назва 

програми 
Рік та 

видавни

цтво 

Тип 

(держа

вна 

або 

регіон

альна) 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

(ким дозволена 

до використання 

та ким і коли 

затверджена) 

Приміт

ка 

1 Основи 

споживчих 

знань 

1-4, 
5-6, 
8-9  

Програма 

загальноосвіт-

нього 

навчального 

закладу  

2008, 

Аксіома 
Держав

на 
Лист ІІТЗО від 

27.01.2014            

№ 1/12-Г-56 

 

2 Основи 

християнськ

ої етики 

1-4 Програма для 

загальноосвітн

ього 

навчального 

закладу 

«Основи 

християнської 

етики» 1-11 

класи 

2014, 

Свічадо 
Держав

на 
Лист Міністерства 

освіти і науки 

України від 

16.07.2015 № 1/11 

- 10027 

 

3 Хореографія   
 

3,4,9 Програми 

курсів за 

вибором для 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів 

«Хореографія» 

1-4 класи 

2015, 

Тернопі

ль: 

Мандрів

ець 

Держав

на  
Лист ІІТЗО від 

06.03.2015            

№ 14.1/12-Г-317 

 

                                             


