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Освітня програма для дошкільних груп комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради  розроблена на виконання 

Законів України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII; «Про дошкільну 

освіту» від 11.07.2001р. № 2628-III зі змінами від 05.09.2017р. № 522); Базового 

компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова 

редакція, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01. 

2021 року № 33, чинних освітніх програм, що визначають єдиний комплекс 

освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття 

компетентностей).  

Дошкільні групи спеціальної школи (діти віком від 3 до 7(8) років) надають                   

освітні послуги дітям з порушенням інтелектуального розвитку. 

У спеціальній школі функціонують 2 різновікові групи для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 3-7 (8) - го років життя. 

Мова навчання – українська.  

       Метою діяльності спеціальної школи є забезпечення реалізації права дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку, на здобуття ними дошкільної освіти відповідно до 

вимог Базового компоненту дошкільної освіти.       

Освітній процес у дошкільних групах спеціальної школи спрямовується на 

розвиток особистості дитини дошкільного віку шляхом формування та 

застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом 

індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує 

корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей 

та подальшу соціалізацію. 

Освітня програма зорієнтована на виконання основних вимог Базового 

компонента дошкільної освіти  та  реалізацію спеціальних освітніх, корекційно-

розвивальних впливів на вихованців з особливими освітніми потребами.  

Освітня програма дошкільних груп  визначає:  

▪ загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих освітніх ліній, зокрема їх інтеграції, а також логічної 
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послідовності їх вивчення, які подані в рамках гранично допустимого 

навантаження (Додаток № 1); 

▪ очікувані результати навчання вихованців подані в рамках програм, які 

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені 

на офіційному веб-сайті МОНУ (Додаток № 2);  

▪  форми організації освітнього процесу; 

▪  систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Мета освітньої  програми: забезпечення особистісного зростання дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами, формування загальної їх 

культури,  навичок та компетентностей, необхідних для  успішної  соціалізації   та 

підготовки їх до  навчання  у школі. 

Завдання Освітньої програми:        

▪ забезпечення якісної освітньої та корекційно-розвивальної роботи з дітьми 

дошкільного віку; 

▪ використання інноваційних технологій; 

▪ оновлення методичного і дидактичного забезпечення; 

▪ особистісно орієнтований підхід до кожного вихованця; 

▪ організація психолого-педагогічної підтримки вихованців;  

▪ підвищення педагогічної майтерності педагогів; 

▪ забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти; 

▪ здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг;  

▪ забезпечення  педагогіки партнерства дітей, педагогів, батьків; 

▪ оновлення матеріально-технічного забезпечення.  

Зміст Освітньої програми передбачає: 

▪ формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; 

▪ виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; 

▪ утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної 

діяльності людини; 

▪ розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 
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Розділ І. 

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання 

(набуття компетентностей) 

Освітній процес у дошкільних групах будується на відповідному програмно-

методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів 

для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), 

визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними 

освітніми  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

          Інваріантна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується 

відповідно до програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою  відсталістю 

(гриф Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 № 1/11-6940). 

        Для реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти у 

освітньому закладі організована  робота гуртка «Світ LEGO» за програмою 

розвитку дітей від 2 до 6 років і методичних рекомендацій «Безмежний світ гри з 

LEGO».         

Також варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти 

реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності 

відповідно до змісту парціальних програм: «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми 

п’ятого року життя», «Україна моя - Батьківщина».  

Розподіл групових фронтальних занять для дошкільних груп розроблений  з 

урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015  

№ 446  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на 

дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  13.05.2015 за № 520/26965 

(Додатки 1, 2). 

Освітня програма дошкільних груп комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа № 2» Харківської обласної ради передбачає досягнення 

вихованцями сукупності компетентностей дітей дошкільного віку, що засвідчує їх 

готовність до навчання впродовж життя. 
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Освітній 

напрям 

Компетентності дитини 

Особистість 

дитини 

Рухова компетентність - здатність дитини до самостійного застосування 

життєво необхідних рухових умінь та навичок, фізичних якостей, рухового 

досвіду в різних життєвих ситуаціях.  

Результатом є задоволення природної потреби у руховій активності, що 

забезпечує оптимальний рівень фізичної працездатності, засвоєння та 

використання елементарних знань у галузі фізичної культури, сформованість 

умінь і навичок для вирішення рухових завдань у різних життєвих ситуаціях. 

Здоров’язбережувальна компетентність — це здатність дитини до 

застосування навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до 

наявної життєвої ситуації; дотримання основ здорового способу життя, 

збереження та зміцнення здоров’я у повсякденній життєдіяльності. 

Результатом розвитку цієї компетентності є потреба в опануванні 

способами збереження та зміцнення власного здоров’я, сукупність 

елементарних знань про людину та її здоров’я, здоровий спосіб життя; 

стійка мотивація еколого- валеологічної спрямованості щодо пізнання 

себе та довкілля, яка спонукає до використання навичок 

здоров’язбережувальної поведінки. 

Особистісна компетентність - творча активність дитини у всіх 

специфічно дитячих видах діяльності (ігровій, пізнавальній, 

образотворчій). Виявляється в особистісних якостях дитини — від 

елементарних уявлень та позитивного ставлення дитини до свого 

внутрішнього світу (думок, почуттів, мрій, бажань, мотивів, планів, 

ідеалів, цілей, прагнень) до становлення основ її світогляду і 

розвиненості її свідомості (пізнавальної активності, емоційної 

сприйнятливості, позитивної налаштованості дій, думок, 

оптимістичними переживаннями, реалістичними намірами). Особистісну 

компетентність характеризує сформованість самосвідомості: 

ідентифікації себе зі своїм «Я», позитивної самооцінки, домагання 

визнання іншими її чеснот, уміння співвідносити «хочу» (мотиви, 

наміри), «можу» (знання, вміння навички), «буду» (регуляція поведінки 

та діяльності), здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, 

майбутньому часі; орієнтування у своїх основних правах і обов’язках.   

 Дитина в 

сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

Предметно-практична, технологічна компетентність— здатність 
дитини реалізовувати творчі задуми з перетворення об’єктів 
довкілля з використанням різних матеріалів, що спираються на 
обізнаність із засобами та предметно- практичними діями, з 

допомогою дорослого чи самостійно у процесі виконання 
конструктивних, технічно-творчих завдань, завдань з моделювання. 

Результатом сформованої предметно-практичної, 
технологічної компетентностей є творче самовираження через 
сформовані предметно-практичні та технологічні дії в самостійній і 
спільній з однолітками діяльності. 
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Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька 

компетентність — це здатність дитини використовувати власну 

сенсорну систему в процесі логіко- математичної і дослідницької 

діяльності. 

Результатом є наявність пізнавальної мотивації, базису логіко-

математичних, дослідницьких знань, набутих дитиною умінь і навичок 

(аналізу, порівняння, узагальнення, здійснення самоконтролю), 

пізнавальний досвід, що накопичується і використовується в різних 

видах дитячої діяльності. 

Дитина в 

природному 

довкіллі  

 Природничо-екологічна компетентність — це здатність дитини до 

доцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на 

емоційно-ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та 

формується у просторі пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової 

діяльності. 

Компетентності, орієнтовані на сталий розвиток, виявляються у 

сформованості в дітей початкових уявлень про сталі дії і поведінку, 

усвідомленні необхідності збереження ресурсів планети й особистої 

причетності до цього; розвиненості - ефективних звичок соціальної 

поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи. 

Гра дитини 
 Ігрова компетентність це — здатність дитини до вільної, емоційно 

насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій 

реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових знань 

та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті 

дорослих шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в 

узагальненій формі. 

Ігровий процес як зона найближчого розвитку дитини вимагає 

збагаченого ігрового середовища і педагогічного супроводу дорослих і 

тому класифікація ігор відображає ступінь активності та свободи 

дитини в організації ігрової діяльності. 

Перша група ігор: самодіяльні вільні ігри (ігри-

експериментування, сюжетно-відображувальні, сюжетно-рольові, 

режисерські, театралізовані). 

Друга група: ігри, що організовані за ініціативою дорослих з 

метою навчання (сюжетно-дидактичні, дидактичні (словесні, з 

іграшками, настільно-друковані), рухливі, конструктивно-будівельні) 

та з метою організації дозвілля (інтелектуальні, карнавальні, обрядові, 

драматизації, хороводи, ігри-естафети). 

Дитина в 

соціумі 

 Соціально-громадянська компетентність — це здатність до прояву 

особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; 

готовність до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються у 

дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на покращення 

спільного життя. 

Результат сформованості соціально-громадянської компетентності 
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засвідчує ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, 

наявність уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії з 

членами сім’ї, родини, іншими людьми та вмінь дотримуватись цих 

правил в соціально-громадянському просторі, а також ціннісне ставлення 

та повагу до культурних надбань українського народу, представників 

різних національностей і культур. 

 Мовлення 

дитини 

 Мовленнєва компетентність — здатність дитини продукувати свої 

звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого 

висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. 

Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, 

граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх 

взаємозалежність і взаємозумовленість. 

Комунікативна компетентність — здатність дитини до спілкування з 

однолітками і дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; 

здатність підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і 

бажанні, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, за потреби 

аргументовано відстоювати свою позицію. 

Художньо-мовленнєва компетентність — здатність відтворювати 

художньо- естетичні враження від сприйняття літературних і 

фольклорних творів засобами різних видів художньо-мовленнєвої 

діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до художнього слова 

як культурного явища, друкованої чи електронної книжки, достатній для 

художньої комунікації рівень літературної обізнаності. 

 Дитина у 

світі 

мистецтва 

Мистецько-творча компетентність — здатність дитини практично 

реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання 

бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та 

почуттів до видів мистецтва, елементарно застосувати мистецькі навички 

в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності. 

Результатом набуття мистецько-творчої компетентності є 

елементарна обізнаність дитини у специфіці видів мистецтва (художньо-

продуктивній, музичній, театральній); ціннісне ставлення до мистецтва і 

мистецької діяльності; прагнення сприймати мистецтво тощо. 

         

Розділ ІІ. 

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна 

послідовність їх реалізації 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільних 

групах  визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. 

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є 

обов’язковою. 
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          У дошкільних групах корекційно-освітній процес здійснюється за освітніми 

лініями розвитку дитини дошкільного віку з урахуванням  специфіки  закладу 

освіти та відповідно до спеціальних програм. 

Спеціальніі різновікові групи для дітей з інтелектуальними порушеннями   

3-7(8) років життя: 

 Освітній напрям «Особистість дитини. Спортивні ігри» реалізується через 

розділи програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю  - 

«Фізичне виховання та основи здоров’я».  

Освітній напрям «Дитина в соціумі» реалізується через розділи програми 

розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю - «Ознайомлення з 

навколишнім», «Сенсорне виховання». 

Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» реалізується через розділи 

програми  розвитку дітей дошкільного віку  з розумовою  відсталістю – 

«Ознайомлення з навколишнім», «Сенсорне виховання». 

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» реалізується через розділи 

програми розвитку дітей дошкільного віку  з  розумовою  відсталістю – «Музичне 

виховання», «Сенсорне виховання». 

Освітній напрям «Гра дитини» реалізується через розділи програми розвитку 

дітей дошкільного віку  з  розумовою  відсталістю – «Ігрова діяльність». 

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» реалізується  

через розділи програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою  відсталістю 

- «Сенсорне виховання», «Формування елементарних математичних уявлень». 

Освітній напрям «Мовлення дитини» реалізується через розділи програми 

розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю – «Розвиток мовлення». 

 У вищезазначених програмах зміст навчання та виховання  

конкретизується в освітніх та корекційно-розвивальних завданнях.  

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації 

освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні 

педагогів закладу. 
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        Планування та організація життєдіяльності в дошкільних групах здійснюється 

за блочно-тематичним  принципом, що рівномірно розподіляє види активності 

дитини протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей (включає 

планування за темою тижня та місяця) та режимними моментами, що відповідають 

віковим та індивідульним особливостям дітей.  

Розділ ІІІ. 

Організація  життєдіяльності дітей та форми організації  корекційно-

освітнього процесу 
 

        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 

у дошкільних групах розпочнеться за дистанційною формою навчання. 

         Відповідно  до  статті  25  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад,  

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із 

змінами),  2022/2023  навчальний рік у дошкільних групах  розпочинається 1 

вересня 2022 року і закінчується 31 травня  2023 року, а  оздоровчий  період –   з 1-

го червня по 31 серпня  2023 року (відповідно до заяв батьків), під час якого освітня 

робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України. 

        Тривалість канікул у спеціальних дошкільних групах, під час яких заняття з 

вихованцями не проводяться, складає 126 днів: літні – 92 календарних дня з 01.06.-

31.08.2023,   осінні – 9  календарних днів з 22.10 -30.10.2022, зимові – 16 

календарних днів з 24.12.2022 – 08.01.2023, весняні – 9 календарних днів з 01.04.-

09.04.2023.  У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і 

художньо-естетична робота.          

        За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільних групах дитина  

старшого дошкільного віку 5-7(8) років) може перебувати цілодобово або протягом 

дня (під час offline навчання). Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний 

тиждень, одна зміна.    
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         Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються через різні форми 

організації життєдіяльності дошкільників. Основними формами організованої 

корекційно-освітньої діяльності дошкільників є заняття різних типів, гурткова 

робота, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, екскурсї. 

Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх 

перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості 

поєднання з іншими видами діяльності відповідно до дидактичних завдань. 

Педагог самостійно обирає тип заняття, варіює його зміст, форми та методи роботи, 

коригує запланований освітній процес, відповідно  до особливостей сприймання 

дітей, непередбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом 

організованих форм роботи.  

Корекційно-освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій 

половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  У другій половині дня 

плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес 

організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей 

дітей.  

        Тривалість спеціально організованих фронтальних занять у дошкільних 

групах   становить: для дітей  4-5-го року життя - 20 хвилин, для дітей  5-7 (8)-го 

року життя – 25 хвилин. Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 

10 хвилин.  

Заняття гуртків проводяться у спеціальних різновікових групах для дітей з   

інтелектуальними порушеннями 4-5-го та 5-7 (8)-го років життя, по 1 заняттю на 

тиждень. Тривалість  проведення гурткової роботи – 20-25 хвилин залежно від віку 

дітей. Дефектологічні і логопедичні заняття в дошкільних групах проводяться  

вчителем-дефетологом, вчителем-логопедом групами та індивідуально. Групи 

комплектуються, враховуючи однорідність розумових та мовних порушень. 

Використовуються різноманітні форми індивідуальної та групової організації 

фізкультурно-оздоровчого виховання: спеціальні фізкультурно-оздоровчі заняття; 

заняття з фізичного виховання під час оздоровчих заходів, ранкової гімнастики; 

музичні заняття, що мають здоров’язбережувальне змістове наповнення (музично-
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дидактичні, імітаційні ігри, ігри з уявними об’єктами, музично-ритмічні рухи); ігри 

та вправи з сенсомоторного розвитку; спеціальні ігри та вправи, що спрямовані на 

сприймання та відтворення виразності основних рухів, природніх жестів, міміки, 

навичок здорового способу життя; рухливі ігри, ігри з музичним супроводом, ігри 

та розваги на повітрі; залучення батьків до спільної участі у фізкультурно-

спортивних святах та оздоровчих заходах. 

        Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього 

здоров’я та психофізіологічні особливості.  

     Робота з батьками спрямована на удосконалення спільної роботи закладу освіти 

та сім'ї щодо виховання дітей, подолання недоліків їх психофізичного розвитку, 

соціальної адаптації до умов навчання та виховання в дошкільних групах. У процесі 

організації спільної роботи з батьками   використовуються різні форми роботи: 

батьківські збори, групові і індивідуальні консультації, дні «відкритих дверей», 

показові заняття,  свята, виставки, тощо. 

       З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного 

виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх 

замінюють, у закладі організовано роботу Консультативного центру. 

Основні форми діяльності Консультативного центру: 

 - організація  індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, 

які їх замінюють; 

- організація консультування в телефонному режимі, через організацію 

роботи сайту закладу  освіти. 

Консультативний центр здійснює  консультативну допомогу батькам  або 

особам, які їх замінюють,  з питань: соціалізації дітей дошкільного віку;  вікових, 

психофізіологічних  особливості  дітей; психологічної готовності до навчання у 

школі; профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку 

дітей; організації ігрової діяльності;  створення  умов для за загартування і 

оздоровлення, харчування; соціального захисту дітей із різних  категорій сімей 

тощо.       
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        Упродовж навчального року практичний психолог проводить діагностику 

рівня розумового розвитку дошкільників, стану їх тривожності; здійснює 

психолого-педагогічний супровід дітей дошкільних груп з метою розвитку 

психічних процесів та емоційно-вольової сфери.         

Основні технології, що впроваджуються у дошкільних групах для 

підвищення якості освітнього процесу: 

▪ LEGO-технології (проект «Сприяння освіті»). 

▪ Елементи авторської програми М. Єфименка «Театр фізичного 

виховання». 

▪ Методика Марії Монтессорі. 

▪ Інформаційно-комунікативні технології. 

                                 Розділ ІV. 

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти 

        Відповідно  до частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у  дошкільних 

групах сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 

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 корекційно-розвиткової роботи з дітьми.      

Обстеження стану готовності дітей 6-го року життя до шкільного навчання 

відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти  проводиться за   

методикою Єльнікової  Г.В. (лист МОН України «Щодо визначення рівня розвитку 

дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» від 

06.11.2015р. №1/9 - 535) - вересень 2022 року, травень 2023 року. 

       Виконання освітньої програми дошкільних груп комунального закладу 

«Харківська спецальна школа № 2» Харківської обласної ради забезпечує 

досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти для підготовки  їх до навчання у школі. 
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Додаток1,  

складений відповідно до Програми розвитку 

дітей дошкільного віку  з розумовою відсталістю 

(лист  Міністерства освіти і науки України  від 

12.04.2013 № 1/11-6940) 

 

  

 РОЗПОДІЛ  ГРУПОВИХ ФРОНТАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

спеціальних різновікових  дошкільних груп для дітей з інтелектуальними 
порушеннями  

 Види занять Кількість занять на тиждень у різновіковій групі 

№  

з/п 

 

 

І-ІІ рік навчання 

4-5 рік життя 

ІІІ-ІV рік навчання 

5-7 (8) рік життя 

1. Фізичне виховання *та основи 

здоров’я** 

3 3 

2. Музичне виховання* 3   3** 

3. Сенсорне виховання* 3 4       

4. Розвиток мовлення* 2 2 

5. Ознайомлення з навколишнім* 2 2 

6. Ігрова діяльність* 2 1 ٭ 

7. Формування елементарних 

математичних уявлень*  

2 2 

8. Загальна кількість занять на 

тиждень* 

 

12 

 

15 

 

Додаткові освітні послуги 

 Гурток «Світ LEGO» 

1 1 

Максимальна кількість занять на 

тиждень 

13 16 

Максимальне допустиме 

навантаження на тиждень на дитину 

(в астрономічних годинах) 

4,3 6,7 

Кількість занять на день 2-3 заняття в день 2-3 заняття в день 

 1* -  заняття проводяться фронтально інструктором з фізичної культури за участі вихователя, а 

також завдання реалізуються у ході проведення рухливих ігор та ігор спортивного характеру, 

фізкультурних комплексів під час денної прогулянки на свіжому повітрі,  ранкової гімнастики, 

загартування, що проводяться вихователем; рухливих ігор, що застосовуються музичним 

керівником на заняттях з музики, ритміки, театралізованої діяльності; фізкультурних хвилинок 

під час занять, фізкультурних пауз між заняттями, що проводяться вихователем, вчителем-

дефектологом, вчителем-логопедом. 

1** - завдання з основ здоров'я вирішуються під час проведення режимних моментів, ігрової 

діяльності та інших видів  діяльності дітей. 

2* - заняття проводяться фронтально музичним керівником за  участю вихователя, також  

музична діяльність здійснюється музичним керівником, вихователем   поза заняттями в процесі  

музично-ігрової, музично-театральної діяльності індивідуально або підгрупами  у другій 

половині дня у вільний час. 

2** - музичним керівником проводяться два музичні заняття, одне заняття з ритміки. 

3* – заняття  з сенсорного виховання проводяться вихователем (фронтально, підгрупами) та 

вчителем-дефектологом і практичним психологом (індивідуально). Заняття з образотворчого 

мистецтва проводить вихователь  (малювання щотижня - фронтально, ліплення та аплікація через 

тиждень – підгрупами), а також завдання інтегруються у всі види діяльності дітей, здійснюються 
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в ході дидактичних ігор і вправ із сенсомоторного розвитку, у повсякденному житті, на заняттях 

з ознайомлення з навколишнім світом, розвитку мовлення,  формування елементарних 

математичних уявлень, музичного виховання. Заняття з конструювання проводить вихователь 

підгрупами, вчитель-дефектолог індивідуально, а також завдання інтегруються у всі види 

діяльності дітей, зокрема у заняття пізнавального, художньо-естетичного розвитку та 

реалізуються під час спільної та самостійної ігрової діяльності. Завдання з праці інтегруються у 

різні види діяльності дітей і проводяться у формі чергувань, трудових доручень, колективної 

праці, які організовує вихователь. На ІІІ-ІV році навчання вихователь проводить окреме  групове  

фронтальне заняття  з ручної праці. 

4* – заняття з розвитку мовлення проводяться вчителем-дефектологом (підгрупами та 

індивідуально), а також вихователь  організовує роботу з  вільного спілкування дітей з дорослими 

і одного з одним під час виконання режимних моментів, прогулянок, ігор, праці, свят і розваг, 

при ознайомленні з тим, що їх оточує  та інших видів діяльності протягом дня. 

5* – заняття з ознайомлення з навколишнім  проводяться вихователем фронтально, вчителем-

дефектологом індивідуально, завдання  також інтегруються в інші види діяльності дітей протягом 

дня, які організовує вихователь. 

6* – підгрупові заняття з ігрової діяльності проводяться вихователем, індивідуальні  - вчителем-

дефектологом шляхом використання  творчих, дидактичних, рухливих, українських народних та 

хороводних, конструкторсько-будівельних ігор,  завдання з ігрової діяльності  також 

інтегруються в інші види діяльності дітей протягом дня. 

 заняття з ігрової діяльності на І-ІІ роках навчання не враховуються під час визначення -*٭6

гранично допустимого навчального навантаження дітей. 

7*- заняття проводяться вчителем-дефектологом (підгрупами та індивідуально), завдання з 

формування елементарних математичних уявлень також інтегруються в інші види діяльності 

дітей протягом дня. 

8 *– години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення 

гранично допустимого навчального навантаження дітей. 

 

Директор комунального закладу  

«Харківська спеціальна школа № 2»  

Харківської обласної ради                                                 Алевтина МОЧАЛІНА     
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Додаток 2 

Перелік програм 

навчального плану 

комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 2» 

Харківської обласної ради 

у спеціальних дошкільних групах №№ 1,2  

у 2022/2023 навчальному році 
№ 

з/п 

Дошкільні 

групи 

Назва 

програми 
 Рік та 

видавництво 

навчальної 

програми   

Тип 

навчаль 

ної 

програми 

Ким дозволена  

до 

використання  

  

 

1 Дошкільна 

група для 

дітей із 

розумовою 

відсталістю 

Програми  

розвитку дітей 

дошкільного 

віку з 

розумовою 

відсталістю 

2018 рік, 

Офіційний сайт 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

//http://mon.gov.

ua013 

Державна Лист 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

12.04.2018    

№ 1/11-6940 

2  Дошкільна 

група для 

дітей із 

розумовою 

відсталістю, 

дошкільні 

групи для 

дітей із 

затримкою 

психічного 

розвитку 

Безмежний світ 

гри з LEGO. 

Програма 

розвитку дітей 

від 2 до 6 років і 

методичні 

рекомендації 

2016 рік, 

 Київ, 

 the LEGO 

Foundation 

Державна Лист Інституту 

інноваційних 

технологій 

і змісту освіти  

Міністерства  

освіти і науки 

України  

від 28.12.2015 

№ 2.1/12-Г-150 

 

3  Дошкільна 

група для 

дітей із 

розумовою 

відсталістю, 

дошкільні 

групи для 

дітей із 

затримкою 

психічного 

розвитку 

Програма і 

методичні 

рекомендації 

«Музично-

оздоровчі 

мандрівки з 

дітьми п’ятого 

року життя» 

2016 рік, 

Тернопіль, 

«Мандрівець» 

Державна Лист ІМЗО  

від 31.10.2016  

№ 2.1/12-Г-795 

 


