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Освітня програма 

Комунального закладу  

«Харківської спеціальної школи № 2»  

Харківської обласної ради 

для учнів 1-4 класів 

Освітня програма закладу освіти І ступеня (початкова освіта) сформована 

на основі Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типової 

освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня 

для дітей з особливими освітніми потребами» від 25.06.2018 № 693, на 

виконання Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого  2018  року № 87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами» від 26.07.2018 № 814, наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з 

інтелектуальними порушеннями» від 26.07.2018 № 816, наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження типової освітньої програми 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 

класу з порушеннями інтелектуального розвитку» від 02.07.2019 № 917, наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типової освітньої 

програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку» від 01.04.2020 

№ 467, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типової 

освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку» від 

29.01.2021 № 121, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 
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14.03.2013 № 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 та 

(або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів». 

Освiтня програма окреслює рекомендованi пiдходи до планування й 

органiзацiї єдиного комплексу освiтнiх компонентiв для досягнення 

здобувачами освiти обов'язкових результатiв навчання, визначених  

Державним стандартом початкової освiти (2018). 

Освітня програма визначає:  

• загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які  

подані в навчальних планах (таблиця 1); 

• очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти, 

запропонований зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України, подано в переліку комплектів навчальних 

програм для дітей з особливими освітніми потребами у таблиці 4; 

• перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та розміщені на 

офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України, подано у таблиці 5; 

• форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до 

Закону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами 

можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов. 

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 

складає: 

- для дітей з інтелектуальними порушеннями 

1 клас 700 годин/навчальний рік, 

2 клас 735 годин/навчальний рік 
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3-4 клас 770 годин/навчальний рік 

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 складається із «Мовно-

літературної галузі», «Математичної», «Природничої», «Соціальної і 

здоров’язбережувальної», «Громадянської та історичної», «Технологічної», 

«Інформатичної», «Мистецької», «Фізкультурної». 

Мовно-літературна освітня галузь у 1-4-х класах реалізується через 

навчальний предмет «Українська мова та літературне читання». 

Освітня галузь «Математика» реалізується через предмет «Математика». 

Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», 

«Громадянська та історична» реалізуються через навчальний предмет «Я 

досліджую світ». 

Освітні галузі «Технологічна», «Інформатична» - через «Трудове 

навчання». 

«Мистецька» освітня галузь реалізується через навчальні предмети: 

  «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво». 

«Фізкультурна» освітня галузь – через предмет «Фізична культура». 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Інваріантна складова  навчального плану включає години корекцiйно-

розвиткових занять, спрямованих на вирішення завдань, зумовлених 

особливостями психофiзичноrо розвитку учнів. 

Мета: формування пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, 

позитивних характеристик особистості, мовлення, психомоторного розвитку. 

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи для дiтей з 

iнтелектуальними порушеннями: «Соцiально-побутове орiєнтування», 

«Розвиток мовлення», «Лiкувальна фiзкультура», «Ритмiка». 

Мета: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень 

дітей з інтелектуальними порушеннями. 

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є: 

1. Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх 
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психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної 

реабілітації дітей. 

2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення. 

3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного 

розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня 

мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці. 

Корекцiйно-розвитковi заняття проводять спеціалісти закладу освіти: 

вчитель-дефектолог, вчитель фiзичної культури. 

При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти 

ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х 

класах – 35 хвилин, 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»). 

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Повноцінність початкової освіти здобувачів освіти забезпечується через 

реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-

розвиткових занять, які обов’язково фінансуються з відповідного бюджету. 

 Години корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

 Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 

визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального 

навантаження здобувача освіти 1-4-х класів. 

Норми наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під 

час вивчення окремих предметів встановлюється відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження 
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Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-

садків) компенсую чого 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 06.03.2002 № 229/6517 (зі змінами). 

Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає заклад 

освіти відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  

 Вiдповiдно до мети та загальних цiлей, окреслених у Державному 

стандарті початкової освiти, визначено завдання, якi має реалiзувати вчитель 

у рамках кожної освiтньої галузi. Результати навчання повинні робити внесок 

у формування ключових компетентностей учнів. До ключових 

компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 

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; 

2) здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне 

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; 

3) 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; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати 
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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; 

5) 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 і брати участь у справах 

громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 

важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає 

опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-

комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) 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; 

9) 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 діяти в конфліктних 

ситуаціях, пов'язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне 

розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, 

дбайливе ставлення до власного здоров'я і збереження здоров'я інших людей, 

дотримання здорового способу життя; 
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10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних 

видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) 

шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 

особистості; 

11) 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. 

Ключові компетентності: уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентність 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 практично-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація  в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних 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. 
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Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, 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. 

          На виконання Закону України Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ та 

постанови Кабінету Міністрів України «Про початок навчального року під час 

дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 № 711 

2022/2023 навчальний рік учнів 1-4-х класів розпочнеться за дистанційною 

формою навчання. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 

предметів.  

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з 

наступних компонентів: 

-кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

-навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

-матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

-якість проведення навчальних занять; 

-моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчального плану та освітньої програми, якість 

знань, умінь і навичок здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 
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- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу сформована на основі Типової освітньої 

програми, не потребує окремого затвердження центральним органом 

забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та 

затверджує його директор. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Таблиця 1, 

складена відповідно до Типової освітньої 

програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для 

учнів 1-4-х класів з інтелектуальними 

порушеннями (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 26.07.2018 № 814) 

 

Навчальний план  

для дітей з інтелектуальними порушеннями 

з навчанням українською мовою 

 
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 

1 2 3 4 Разом 

Мовно-літературна  Українська мова та 

літературне читання 

7 7 7 7 28 

Математична Математика 4 4 4 4 16 

 Природнича  

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

 Я досліджую світ 3 4 4 4 15 

Технологічна Трудове навчання 2 2 2 2 8 

Інформативна  

Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1 4 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 4 

Фізкультурна  Фізична культура 3 3 3 3 12 

Усього  21 22 22 22 87 

Корекційно-розвиткова 

робота 

Розвиток мовлення  4 4 4 4 16 

Лікувальна фізкультура 

(ритміка) 

2 2 2 2 8 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 8 

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації  

2 2 3 3 10 

Гранично допустиме навчальне навантаження   20 21 22 22  85 

 


