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Пояснювальна записка

до навчального плану

Комунального закладу «Балаклійська спеціальна

школа»  Харківської обласної ради

на 2022/2023 навчальний рік

І. Загальні засади

Комунальний  заклад  «Балаклійська  спеціальна  школа»  Харківської

обласної ради (далі – спеціальна школа) є закладом загальної середньої освіти,

що  забезпечує  здобуття  початкової  та  базової  середньої  освіти  для  дітей  з

особливими освітніми потребами, що зумовлені порушенням інтелектуального

розвитку. 

Навчальний  план  спеціальної  школи  розроблений  на  основі  Освітніх

програм Комунального закладу «Балаклійська спеціальна школа» Харківської

обласної  ради,  схваленої  на  засіданні  педагогічної  ради  спеціальної  школи

(протокол від 06.10.2022 № 2) та затвердженої директором спеціальної школи

(наказ по школі від 07.10.2022 № 49):

- 2-4  класи  на  основі  Освітньої програми Комунального закладу

«Балаклійська  спеціальна школа»  Харківської обласної ради на

2021/2022навчальний рік початкова школа  (2-4класи).  В  навчальному

плані додаток 1,2,3;

- 5-10  класи  на  основі  Освітньої програми Комунального закладу

«Балаклійська спеціальна школа»Харківської обласної ради на 2022/2023

Навчальний рік для ІІ рівня (5-10  класи). В навчальному плані додаток

4,5, 6, 7, 8, 9.

Згідно зі статутом спеціальна  школа   забезпечує  здобуття  базової

середньої освіти на двох рівнях освіти:



 початкова освіта – 2-4 класи;

 базова середня освіта- 5-10 (11)  класи.

У 2022/2023 навчальному році підготовчий  1та 11 клас функціонувати не

буде.  У  спеціальній  школі  навчання  учнів  (вихованців)  організовано  за

п’ятиденним навчальним тижнем.

Мовою освітнього процесу в спеціальній школі є українська мова.

Уроки розпочинаються о 8.30 годині.

Тривалість уроків:

2-4 клас – 40 хвилин;

5-10 класи – 45 хвилин.

Відповідно до Закону України «Про освіту» різниця в часі  навчальних

годин 2-4  класів  обов’язково  обліковується  на  сторінках  класних журналів  і

компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій

з учнями.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний  план  спеціальної  школи  містить  інваріантну  складову,

сформовану  на  державному  рівні,  обов’язкову  для  виконання  та  варіативну

частину, години якої розподіляються на проведення індивідуальних корекційно-

розвиткових занять. 

Зміст  корекційно-розвиткових  занять спрямований  на  вирішення

завдань,  зумовлених  особливостями  психофізичного  розвитку  учнів,  і

реалізується  через  корекційно-розвиткові  заняття  «Розвиток  мовлення»,

«Ритміка»,  «Лікувальна  фізкультура»,  «Соціально-побутове  орієнтування».

Облік  корекційно-розвиткових  занять  здійснюється  на  сторінках  класних

журналів без оцінювання навчальних досягнень учнів.  Корекційно-розвиткові

заняття регламентуються окремим розкладом. 



У  4-10  класах  організовано  вивчення  навчального  предмету  «Трудове

навчання» за напрямками: квітникарство, швейна справа, декоративно-ужиткове

мистецтво,  штукатурно-малярна  справа.  Починаючи  з  4-го  класу,  під  час

вивчення предмету «Трудове навчання», клас ділиться на дві групи, при

наявності більше 7 учнів.

Варіативну складову навчального плану на 2022/2023 навчальний рік за

рішенням  педагогічної  ради  (від  07.10.2022,  протокол  №  2)розподілено

наступним чином:

- для 2 класу – 1 година на курс за вибором «Абетка харчування» та 1 година  на

курс за вибором «Українознавство»;

- для 3-4 класу – по 1 годині на індивідуальне корекційно-розвиткове заняття з

«Розвиток мовлення», по 1 годині  на курс за вибором «Українознавство» та по

1 годині на курс за вибором «Абетка харчування»;

- для 5-10 класів –1 година  на курс за вибором «Українознавство».

Курс  за  вибором  обліковується  на  сторінках  класних  журналів  з

обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів. 

ІІІ. Структура навчального року

На  виконання  ст.  10  Закону  України  «Про  повну  загальну  середню

освіту», 2022/2023 навчальний рік розпочинається 10-го жовтня - День знань -

і закінчується  30 червня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 10 жовтня  по 30 грудня, 

ІІ семестр – з 9 січня  по  28 червня.

Вручення документів про закінчення спеціальної  школи відбудеться 07

червня.

Для  учнів  спеціальної  школи  протягом  2022/2023  навчального  року

проводяться канікули, орієнтовно: 



осінні – з 26 листопада  по 30 листопада; 

зимові – з 31 грудня  по 08 січня, 

весняні – з 27 березня  по 02 квітня.

  З  урахуванням  місцевих  особливостей,  кліматичних  умов  та

епідеміологічної ситуації  можуть змінюватися структура навчального року та

графік учнівських канікул.

За рішенням педагогічної ради  навчальна практика та навчальні екскурсії

у  спеціальній  школі  проводяться  у  межах  годин,  відведених  навчальними

програмами, протягом навчального року.  

Відповідно  до  п.п.  1,  3  розділу  IV наказу  Міністерства  освіти  і  науки

України  «Про  затвердження  Порядку  проведення  державної  підсумкової

атестації»,  від  07.01.2018  №  1369,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції

України 02 січня 2019 р. за № 8/32979 (зі змінами) від проходження атестації за

заявою  батьків  (одного  з  батьків)  або  інших  законних  представників

звільняються  особи  з  особливими  освітніми  потребами,  зумовленими

порушеннями  розвитку,  а  саме  порушеннями  інтелектуального  розвитку,

розладами спектру аутизму.

Директор школи     (Орігінал підпісано)                  Тетяна СУСЛОВА



Додаток 1
складений  відповідно до додатку 2    
Освітньої програми Комунального 
закладу «Балаклійська спеціальна 
школа» Харківської обласної ради
 на 2021/2022 навчальний рік 
початкова школа І рівень (1-4 класи) 

Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів
загальноїсередньої освіти з українською мовою навчання для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (2 клас)

Навчальні предмети Кількість годин на
тиждень у класі

Інваріантна складова
Українська мова 4
Літературне читання 3
Математика 4
Я досліджую світ 4
Трудове навчання 2
Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Фізична культура 3
Усього 22
Корекційно-розвиткові заняття 8
Розвиток мовлення 4
Ритміка 1
Лікувальна фізкультура 1
Cоціально-побутове орієнтування 2
Варіативна складова 2
Курси за вибором 1
Українознавство 1
Абетка харчування 1
Гранично допустименавчальне навантаження на 
учня

21

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної
складових

32

Директор школи   (Орігінал підпісано)     Тетяна СУСЛОВА



Додаток 2
складений  відповідно до додатку 3    

 Освітньої програми Комунального 
закладу «Балаклійська спеціальна 
школа» Харківської обласної ради
 на 2021/2022 навчальний рік  
початкова школа І рівень (1-4 класи)

Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів
загальноїсередньої освіти з українською мовою навчання для дітей з

інтелектуальними порушеннями (3 клас)

Навчальні предмети Кількість годин на
тижденьу класі

Інваріантна складова
Українська мова 4
Літературне читання 3
Математика 4
Я досліджую світ 4
Трудове навчання 2
Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Фізична культура 3
Усього 22
Корекційно-розвиткові заняття 8
Розвиток мовлення 4
Ритміка 1
Лікувальна фізкультура 1
Cоціально-побутове орієнтування 2
Варіативна складова 3
Індивідуальні заняття 1
Розвиток  мовлення 1
Курси за вибором 2
Українознавство 1
Абетка харчування 1
Гранично допустименавчальне навантаження на 
учня

22

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної
складових

33

Директор школи  (Орігінал підпісано)   Тетяна СУСЛОВА



Додаток 3
складений  відповідно до додатку 4    
Освітньої програми Комунального 
закладу «Балаклійська спеціальна 
школа» Харківської обласної ради
 на 2021/2022 навчальний рік  
початкова школа І рівень (1-4 класи)

Навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів
загальноїсередньої освіти з українською мовою навчання для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (4 клас)

Навчальні предмети Кількість годин на
тижденьу класі

Інваріантна складова
Українська мова 4
Літературне читання 3
Математика 4
Я досліджую світ 4
Трудове навчання 2
 Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Фізична культура 3
Усього 22
Корекційно-розвиткові заняття 8
Розвиток мовлення 4
Ритміка 1
Лікувальна фізкультура 1
Cоціально-побутове орієнтування 2
Варіативна складова 3
Індивідуальні заняття 1
Розвиток  мовлення 1
Курси за вибором 2
Українознавство 1
Абетка харчування 1
Гранично допустименавчальне 
навантаження на учня

22

Сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових

33

 Директор школи   (Орігінал підпісано)    Тетяна СУСЛОВА



Додаток 4
складений  відповідно до додатку 1    
Освітньої програми Комунального        
закладу «Балаклійська спеціальна      
школа» Харківської обласної ради на  
2022/2023 навчальний рік для ІІ рівня  
(5-10  класи)

Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (5 клас)
Навчальні предмети Кількість годин на

тиждень у класах
5

Інваріантна складова
Українська мова 3
Українська література 2
Вступ до історії України та громадянської освіти 1
Математика 5
Пізнаємо природу 2
Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Технології 6
Інформатика 2
Здоров»я безпека та добробут 1
Фізична культура 3
Усього 27
Корекційно-розвиткові заняття 5
Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 1
Лікувальна фізкультура 1
Ритміка 1
Курс за вибором 1
Українознавство 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на одного учня

25

Сумарна кількість годин інваріантної і  варіативної
складових

28

Директор школи  (Оригінал підписано)       Тетяна СУСЛОВА



Додаток 5
складений  відповідно до додатку 1   
Освітньої програми Комунального        
закладу «Балаклійська спеціальна       
школа» Харківської обласної ради на  
2022/2023 навчальний рік для ІІ рівня 
(5-10  класи)

Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (6 клас)
Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах

Інваріантна складова
Українська мова 3
Українська література 2
Математика 5
Природознавство 1
Географія 2
Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Трудове навчання 8
Інформатика 1
Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
Усього 27
Корекційно-розвиткові заняття 5
Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 1
Лікувальна фізкультура 1
Ритміка 1
Варіативна складова 1
Курс за вибором 1
Українознавство 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на одного учня

28

Сумарна кількість годин інваріантної і  варіативної
складових

33

Директор школи     (Оригінал підписано)     Тетяна СУСЛОВА



Додаток 6
складений  відповідно до додатку 1   
Освітньої програми Комунального        
закладу «Балаклійська спеціальна         
школа» Харківської обласної ради на  
2022/2023 навчальний рік для ІІ рівня 
(5-10  класи)

Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (7 клас)

Навчальні предмети Кількість годин на
тиждень у класах

Інваріантна складова
Українська мова 3
Українська література 2
Історія України 2
Математика 4
Природознавство 1
Географія 1
Фізика і хімія у побуті 2
Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Трудове навчання 8
Інформатика 1
Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
Усього 29
Корекційно-розвиткові заняття 5
Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 1
Лікувальна фізкультура 1
Ритміка 1
Варіативна складова 1
Курс за вибором 1
Українознавство 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 
на одного учня

30

Сумарна  кількість  годин  інваріантної  і  варіативної
складових

35

Директор школи   (Оригінал підписано)         Тетяна СУСЛОВА



Додаток 7
складений  відповідно до додатку 1    
Освітньої програми Комунального        
закладу «Балаклійська спеціальна         
школа» Харківської обласної ради на  
2022/2023 навчальний рік для ІІ рівня  
(5-10  класи)

Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (8 клас)
Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень у класах

Інваріантна складова
Українська мова 3
Українська література 2
Історія України 2
Математика 4
Природознавство 2
Географія 2
Фізика і хімія у побуті 2
Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Трудове навчання 8
Інформатика 1
Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
Усього 31
Корекційно-розвиткові заняття 5
Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 1
Лікувальна фізкультура 1
Ритміка 1
Варіативна складова 1
Курс за вибором 1
Українознавство 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на одного учня

32

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної
складових

37

Директор школи      (Оригінал підписано)      Тетяна СУСЛОВА



Додаток 8
складений  відповідно до додатку 1     
Освітньої програми Комунального        
закладу «Балаклійська спеціальна         
школа» Харківської обласної ради  
2022/2023 навчальний рік для ІІ рівня  
(5-10  класи)

Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої
освіти з навчанням українською мовою для дітей з

інтелектуальними порушеннями (9 клас)

Навчальні предмети Кількість годин на 
тиждень у класах

Інваріантна складова
Українська мова 2
Українська література 2
Історія України 2
Математика 4
Природознавство 2
Географія 2
Фізика і хімія у побуті 2
Трудове навчання 11
Інформатика 1
Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
Усього 31
Корекційно-розвиткові заняття 5
Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 1
Лікувальна фізкультура 1
Ритміка 1
Варіативна складова 1
Курс за вибором 1
Українознавство 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на одного учня

32

Сумарна кількість годин інваріантної і  варіативної
складових

37

Директор школи   (Оригінал підписано)    Тетяна СУСЛОВА



Додаток 9
складений  відповідно до додатку 1    
Освітньої програми Комунального        
закладу «Балаклійська спеціальна         
школа» Харківської обласної ради на   
2022/2023 навчальний рік для ІІ рівня  
(5-10 класи)

Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з
навчанням українською мовою для дітей 

з інтелектуальними порушеннями (10 клас)

Навчальні предмети Кількість годин на
тиждень у класах

10
Інваріантна складова

Українська мова 2
Українська література 2
Основи правознавства 1
Математика 4
Фізика і хімія у побуті 1
Трудове навчання 18
Інформатика 1
Фізична культура 2
Усього 31
Корекційно-розвиткові заняття 5
Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 1
Лікувальна фізкультура 1
Ритміка 1
Варіативна складова 1
Курс за вибором 1
Українознавство 1
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на одного учня

32

Сумарна кількість годин інваріантної і  варіативної
складових

37

Директор школи      (Оригінал підписано)             Тетяна СУСЛОВА
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