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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
до робочого навчального плану  санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації  

“Смарагдове місто”  
на  2019-2020  навчальний  рік 

 
Робочий навчальний план розроблений на виконання Законів України  «Про 

освіту», "Про загальну середню освіту", Концепції Нової української школи,  постанов 
Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №87 Про затвердження Державного 
стандарту початкової загальної освіти (у 1-2 класах); від 20.04.2011 р. № 462 „Про 
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти” (у 3-4х класах), №1392 
від 23.11.2011р. «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 
ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 14.08.2001 №63. 

 
робочий навчальний план  СОЦСР  “Смарагдове місто” складений:  
- для 1-х-2-х класів–згідно з наказом МОН України №268 від 21.03.2018 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної 
середньої освіти» (додаток 1) 

- для 3-х – 4-х класів - згідно з наказом МОН України №407 від 20.04.2018 «Про 
затвердження типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» 
(додаток 2) 

 - для 5-9-х класів – згідно з наказом МОН України №405 від 20.04.2018 «Про 
затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 
(додаток 3) 

 - для 10-х – 11-х класів - згідно з наказом МОН України №408 від 20.04.2018 «Про 
затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» 
(додаток 4) 
 
 У школі навчається дитячий контингент, який зараховано протягом 2014-2015 н.р. до 
СОЦСР «Смарагдове місто»  у зв’язку з тимчасовою окупацією базових шкіл-інтернатів 
Донецької області (на кінець 2014-2015 навчального року всього  310 чол., на кінець 2015-
2016 навчального року всього  175 чол., на кінець 2016-2017 навчального року – 110 чол., 
на кінець 2017-2018 навчального року – 80 чол, на кінець 2018-2019 навчального року – 40 
чол.). Усі діти мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та 
знаходяться на повному державному забезпеченні. Перебувають у закладі на постійній 
основі. Крім цього, в школі навчається змінний контингент учнів – це діти з інших шкіл-
інтернатів, міст та районів Донецької області, які перебувають у закладі на період 
соціальної реабілітації за направленням департаменту освіти і науки (приблизно 200-300 
чол. щозміни). Термін перебування дітей даної категорії 21 день. З 2016-2017 н.р. відкрито 
нове приміщення школи. Усі навчальні кабінети обладнані згідно з сучасними вимогами 
до організації освітнього процесу. Школа працює в  однозмінному режимі.  В 
навчальному закладі навчаються діти з першого по одинадцятий класи. Мова навчання  
українська. На кінець навчального року в школі працювало 15 класів. З них: 1-4 класи – 5; 
5-11 класи – 10. У середньому за рік – 17 класів ( 4 – початкові класи; 11 – 5-9 класи; 2 - 
10-11 класи). За необхідності, при заїзді до закладу учнів зі спеціальних шкіл-інтернатів, у 
школі відкриваються класи для дітей з інтелектуальними порушеннями. Гранична 
наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 
відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів 
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, 
класів спеціальних, загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 
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виховних груп загальноосвітніх закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». При формуванні 
класів враховується, також, мова навчання, особливості дитячого контингенту, санітарно-
гігієнічні вимоги до наповнення класів. Школа працює за п’ятиденним режимом навчання. 

У робочому плані  передбачені всі обов’язкові предмети інваріантної складової. 
Години для варіативної складової використані на посилення викладання окремих 
предметів інваріантної складової. У 1-ому та 2-ому класах додаткову годину виділено на 
українську мову. У 3-4-х классах додаткову годину відведено на освітню галузь 
«Мистецтво» для ведення окремих курсів «Образотворче мистецтво» та «Музичне 
мистецтво». За рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, у плани для 
5-9-х класів додано години української та англійської мови, математики, хімії; для 10-го 
класу – 1 год. іноземної мови, 0,5 год. хімії; для 11-го класу -  по 1 год. до курсу 
«Математика», «Англійська мова». У якості вибірково-обов’язкових предметів обрані 
курси інформатики (1.5 год.) та мистецтва (1.5 год.), які ведуться упродовж 10 і 11 класу 
по 1,5 год. на тиждень. Профільним предметом у 10 та 11 класах визначено 
«Правознавство» (3 год.). У 10-му та 11-му класі введено курс за вибором «Російська 
мова» - 10 кл (0,5 год.), 11 клас (1 год.). 

З 2019-2020 навчального року 2-гі класи перейдуть на нові Державні стандарти 
освіти початкової школи. У робочому плані для 1-го та 2-го класів зміст освіти 
структуровано на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Освітня галузь «Мовно-
літературна» реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та 
в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Вивчення української мови у 1-2 класах 
передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» 
та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до 
якого 6 годин на тиждень використовується на вивчення української мови як окремого 
предмета, 2 години української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» (мовно-літературна галузь). Інтегрований курс «Я досліджую світ» 
складається з окремих галузей: мовно-літературна, математична, природнича, 
технологічна, інформативна, соціальна, здоров’язбережна, громадянська та історична. В 
навчальнму плані для 1-2 класів вказано погодинну розбивку між цими галузями. Освітній 
процесс у 1-их -2-их классах організовується за Типовою освітньою програмою, 
розробленою під керівництвом ШиянаР.Б.. 

Навчальний процес забезпечено необхідними програмами та підручниками. На 
початок навчального року в школу мають поступити нові підручники для 2-их, 6-их та 11-
х класів. 

В цілому ж, реалізація навчальних планів для 1-4, 5-11 класів сприятиме 
дотриманню і підвищенню базового рівня знань та забезпеченню всебічного розвитку 
школярів. 

 
Структура навчального року та режим роботи. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту СОЦСР «Смарагдове місто» 
навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 
1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 
вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня. Впродовж навчального року для 
учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 03 листопада, зимові з 30 
грудня по 12 січня, весняні з 23 березня по 29 березня. 

Відповідно до Порядку  проведення  державної  підсумкової  атестації, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2018 року 
№1369, у школі проводиться державна підсумкова атестація учнів четвертих, дев’ятих та 
одинадцятих класів.Навчальна практика та навчальні екскурсії учнів школи проводяться 
протягом навчального року. 
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Тривалість уроків: 
 У 1-х класах – 35 хв. 
У 2-х – 4-х класах – 40 хв. 
 У 5-х – 11-х – 45 хв. 
У початкових класах тривалість перерв збільшено: 
У 1-х класах – на 10 хв. 
У 2-4-х класах – на 5 хв. 
План обговорений на педраді СОЦСР “Смарагдове місто” згідно зі ст. 17 

“Самоврядування закладів освіти”, розроблений на виконання законів України “Про 
освіту”, “Про загальну середню освіту”, відповідних постанов Кабінету Міністрів 
України, розпорядчих документів МОН України і Департаменту освіти і науки Донецької 
облдержадміністрації. 
 
 
 
 
Директор СОЦСР                                                                            Г.В.Демченко 
  
Заступник директора СОЦСР 
з навчальної  роботи                               В.Г.Романюк 
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Додатки 
 

1.Додаток 1. 
Навчальний план для 1-х – 2-х класівза додатком 1 до наказу  Міністерства освіти і науки 
України від  21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх програм для 1-2-х 
класів закладів загальної середньої освіти» (українська мова навчання) 
 
2.Додаток 2. 
Навчальний план для 3-х – 4-х класів - за додатком 2 до Типової освітньої програми, 
затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» 
(Українська мова навчанняз вивченням російської мови) 
 
3.Додаток 3. 
Навчальний план  для 5-9-х класів – за додатком 12 до Типової освітньої програми, 
затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 
(Українська мова навчанняз вивченням російської мови) 
 
4.Додаток 4. 
Навчальний план  для 10-х – 11-х класів – за додатком 3 до Типової освітньої програми, 
затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової 
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» 
(Українська мова навчання) 
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Додаток 1 
 
 

Навчальні предмети Кількість годин на 
тиждень 

1 клас 2 клас 

Українська мова 5+1 5+1 
Англійська мова 2 3 

математика 3 3 
Я досліджую світ: 

 
Мовно-літературна галузь 

Математична галузь 
Природнича галузь 
Технологічна галузь 
Інформативна галузь 

Соціальна галузь 
Здоров’язбережна галузь 

Громадянська галузь 
Історична галузь 

7 
 
2 
1 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

8 

2 
1 
1 
1 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Образотворче мистецтво 1 1 
Музичне мистецтво 1 1 
Фізична культура 3 3 

Усього 20+3 22+3 
Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 
проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять: 
Українська мова, як предмет інваріантної складової 

1 
 
 
 
1 

1 

 

          1  

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 

20 22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 
варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

23 25 

 
 
 

Директор СОЦСР «Смарагдове місто»                                                    Г.В.Демченко 
 
 
Заступник директора СОЦСР 
з навчальної роботи                                                               В.Г.Романюк 
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Додаток 2 

 
 

Освітні галузі Навчальні 
предмети 

Кількість годин на 
тиждень 

  3 клас 4 клас   
Мови і літератури Українська мова 7 7 
(мовний і літературний 
компоненти) 

Російська мова 2 2 
Іноземна мова 2 2 

Математика Математика 4 4 
Природознавство Природознавство 2 2 
Суспільствознавство Я у світі 1 1 
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 
 Образотворче 

мистецтво 1 1 

Технології Трудове навчання 1 1 
Інформатика 1 1 

Здоров'я і фізична 
культура 

Основи здоров'я 1 1 
Фізична культура  3 3 

Усього  23+3 23+3 
Додаткові години на індивідуальні та групові 
заняття:          
    Мистецтво 

 
1 
1 
 

 
1 
1 
 

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня 

23 23 

Сумарна кількість навчальних годин 
інваріантної та варіативної складових, що 
фінансується з бюджету (без урахування поділу 
класів на групи) 

26 26 

 
 
 
 
 
 
Директор СОЦСР «Смарагдове місто»                             Г.В.Демченко 

 
 

Заступник директора СОЦСР 
з навчальної роботи       В.Г.Романюк 
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Додаток 3 
 

Освітні       галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

5 кл. 
 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

                             
Мови   і літератури 

Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+1 2+0,5 2 

Іноземна мова 3+0,5 2+1 2+1 2+1 2+1 

Російська мова 2 2 2 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

                             
Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 -  

Образотворче мистецтво 1 1 1 -  

Мистецтво - - - 1 1 

Математика Математика 4+1 4+1 - -  

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

 
   Природознавство 

Природознавство 2 - - -  

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5+0,5 2 2 

Технології 
Інформатика 1 1 1 2 2 

Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Здоров'я   і 
 фізична культура 

Основи здоров'я 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 

Разом 27,5+3 30+3 31,5+3 31+3 32+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 
та консультації в т.ч.: 2 2,5 2,5 1,5 1 
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1.Українська мова (як предмет інваріантної складової) 0,5 0,5 1 0,5  

2.Математика        (як предмет інваріантної складової) 1 1    

3.Іноземна мова    (як предмет інваріантної складової) 0,5 1 1 1 1 

4.Хімія                   (як предмет інваріантної складової)   0,5   

Всього  30,5 33 34,5 34 35 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33 33 

 
 
 
Директор СОЦСР «Смарагдове місто»                                                    Г.В.Демченко 
 
 
 
Заступник директора СОЦСР 
з навчальної роботи                            В.Г.Романюк 
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Додаток №4 
 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень 

10 клас 11 клас 
Українська мова 2 2 
Українська література 2 2 
Зарубіжна література 1 1 
Російська мова 0,5 1 
Іноземна мова 2+1 2+1 
Математика  3 3+1 
Історія України 1,5 1,5 
Всесвітня історія 1 1 
Громадянська освіта 2 - 
Біологія і екологія 2 2 
Географія 1,5 1 
Фізика  3 3 
Астрономія - 1 
Хімія 1,5+0,5 2 
Фізична культура 3 3 
Захист Вітчизни 1,5 1,5 
Правознавство (профільний предмет) 3 3 
Вибірково-обов’язкові предмети   
Інформатика 1,5 1,5 
Мистецтво 1,5 1,5 
Додаткові години на профільні 
предмети, окремі базові предмети, 
спец.курси та факультативні курси та 
індивідуальні заняття 
Російська мова 
Іноземна мова 
Математика 
Хімія 

 
 
5 
 

0,5 
1 
- 

0,5 

 

6 

1 
1 
1 
- 

Гранично допустиме навантаження на 
учня 

33 33 

 
Всього 35 35 

 
 
 
 
 
Директор СОЦСР «Смарагдове місто»                                                    Г.В.Демченко 
 
 
 
Заступник директора СОЦСР 
з навчальної роботи                                                          В.Г.Романюк 
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Робочий навчальний план  

спеціальних  класів для  дітей з особливими освітніми потребами 
з українською мовою навчання 
 у СОЦСР "Смарагдове місто" 
на 2019-2020 навчальний рік 

 
Пояснювальна записка 

            Робочий навчальний план розроблений на виконання Законів України «Про 
освіту», "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 
21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 
21.08.2013р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для 
дітей з особливими освітніми потребами», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 20.02.2013 №144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 14 березня 2013р. 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». 
Навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік для спеціальних класів для дітей з 
особливими освітніми потребами (для дітей з інтелектуальними порушеннями) складені:  
1-ші класи – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів 
загальної середньої освіти для учнів 1-2 класів з інтелектуальними порушеннями, 
затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018р. №816 «Про затвердження типової 
освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для 
учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»; 
2-гі класи -  за Типовою освітньою програмою для учнів 2-го класу з порушеннями 
інтелектуального розвитку, затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки 
Українивід 02.07.2019 р. № 917. 
3-4-тікласи – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої 
освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом 
МОН України від 25.06.2018р. №693 «Про затвердження Типової освітньої програми 
спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими 
освітніми потребами»;    
 5-10-ті класи – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної 
середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою 
наказом МОН України від 12.06.2018р. №627 «Про затвердження Типової освітньої 
програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з 
особливими освітніми потребами».  
 
        Граничне навантаження встановлено у відповідності з новими Державними 
санітарними нормами і правилами «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». При 
визначенні гранично допустимого тижневого навантаження на учня враховувалися і 
години, передбачені для фізичної культури у відповідності до листа міністерства освіти і 
науки України від 29.08.13 № 1/9-587 «Про навчальні плани у спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах на 2013-2014 навчальний рік» (5-10 класи). У 
початкових класах, у відповідності до листа МОН України від 06.08.18 №1/9-485 
«Організаційно-методичні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти у 
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2018-2019 н.р.»,  години, передбачені для фізичної культури та на корекційно-розвивальну 
роботу, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого 
навантаження. Мова навчання  - українська. 

 Навчальний процес забезпечено новими навчальними програмами згідно з 
Типовими освітніми програмами спеціальних закладів загальної середньої освіти для 
дітей з особливими освітніми потребами. Робочі  навчальні плани початкової школи та 5-
10-х класів складаються з освітніх галузей: "Мови і літератури", "Математики", 
"Суспільствознавство", „Природознавство”, "Мистецтво", "Технології", "Здоров'я і 
фізична культура". Зміст освітніх галузей реалізується шляхом викладання окремих 
навчальних предметів та інтегрованих курсів.  Вони охоплюють інваріантну та варіативну 
складову. У школі І і ІІ ступеню корекційна складова реалізується через зміст навчальних 
програм і через вивчення навчального курсу «Соціально-побутове орієнтування».  

Організація навчально-виховного процесу учнів з інтелектуальними порушеннями 
здійснюються відповідно до методичних листів МОН України від 10.01.2017 №1/9-2 «Про 
сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми 
потребами»,  від 06.08.2018 « №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього 
процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році» та від 05.08.2019 № 
1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 
потребами в закладах освіти в 2019-2020 н.р.». 

У робочому навчальному плані  передбачені всі обов’язкові предмети інваріантної 
складової. Для організації трудового навчання учнів визначено три профілі – 
сільськогосподарська праця, малярсько-штукатурська справа та квітникарство (у 
залежності від того, який профіль вивчається у тих школах, з яких заїздять діти). Заняття 
цими видами діяльності сприятимуть розвитку професійних навичок учнів, їх соціальній 
реабілітації. Корекційна спрямованість трудового навчання забезпечує практичне 
застосування учнями з особливими потребами програмних знань, умінь і навичок, 
загальний розвиток, адекватне професійне орієнтування учнів з урахуванням 
особливостей їх психофізичного розвитку та рекомендацій лікарів. Відповідно 
закладається основа для подальшої особистісно орієнтованої професійної підготовки 
учнів з урахуванням потреб ринку праці.  

З метою збереження та зміцнення здоров’я школярів, підвищення їх рухової 
активності, проведення уроків фізичної культури та трудового навчання в початкових 
класах та в 5-10-х класах регламентуються наказами МОН України від 02.08.05р. №458 
«Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та спільним 
наказом МОН та МОЗ України №518/ 674 від 20 липня 2009 р. «Про забезпечення медико-
педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах». При плануванні організації навчально-виховного процесу та життєдіяльності 
учнів у навчальному закладі враховані рекомендації згідно Наказу МОЗ України від 
20.02.13р. №144 «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»». 

Варіативна складова робочого навчального плану реалізується через  курси за 
вибором. У 3-4 класах вводиться курс «Інформатика», вивчення якого  має необхідні 
передумови для розвитку пізнавальних здібностей учнів з інтелектуальними 
порушеннями, корекції інтелектуальної діяльності і емоційно-вольової сфери та надає 
учням практичні можливості оволодіння комп'ютерною грамотністю, вміння ефективно 
отримувати інформацію, обробляти, аналізувати, зберігати її та на основі цього приймати 
своєчасні та нестандартні рішення. Курс «Інформатика» введено  в зв'язку з тим, що 
школа має відповідну базу та умови для організації занять з інформатики та з 
необхідністю розвитку інформаційної грамотності у учнів. У 5-10 класах введено курс за 
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вибором «Основи споживчих знань». Основна мета курсу  (автори – Гільберг Т., Довгань 
А., Капірулліна С. та інші 5-10 класи) – ознайомлення школярів із загальними 
закономірностями економічної та правової організації суспільства, аналізом проблем на 
рівні окремого споживача і держави, основами споживчої поведінки, формування певного 
способу мислення, виховання споживчої поведінки та правової культури. Усі програми 
курсів за вибором мають відповідний гриф МОН України,  адаптовані до викладання в 
класах для розумово відсталих дітей, пройшли успішну апробацію з учнями даної 
категорії протягом останніх  років. У першому класі додаткові години відведені для 
проведення індивідуальних занять та консультацій.  

Проведення навчальних екскурсій, згідно Листа МОН України 1/9 – 66 від 
06.02.2008 року, організовуються протягом навчального року. 

Робочий навчальний план розроблений з урахуванням завдань і можливостей 
СОЦСР, Статуту Центру та   плану роботи школи СОЦСР “Смарагдове місто”. Він 
розрахований на максимальну кількість класів (25) по 12 учнів при заїзді контингенту в 
300 дітей і кількість годин робочого навчального плану школи. При іншій кількості учнів 
можливі варіанти у розподілі по класах годин варіативної складової.  

Враховуючи специфіку контингенту учнів, які приїздять до СОЦСР «Смарагдове 
місто»,  даний план розрахований на дітей з інтелектуальними порушеннями. У інших 
випадках (сліпі діти та зі зниженим зором, глухі та зі зниженим слухом, з порушенням 
опорно-рухового апарату та ін.) учні  інтегруються в групи дітей-однолітків.  

Робота педагогічного колективу спрямовується на профорієнтацію та допрофесійне 
навчання учнів, на визначення окремих напрямків трудової підготовки. Школа забезпечує 
наступність у системі навчально-виховного процесу спеціальних шкіл-інтернатів області.  

 В цілому ж, реалізація навчальних планів для 1 - 4, 5 - 10 класів сприятиме 
дотриманню і підвищенню базового рівня знань та забезпечить неперервність освіти, 
наступність в системі  корекційної роботи, спрямованої на розвиток особистості  школяра. 
План обговорений на педраді СОЦСР “Смарагдове місто” згідно ст. 17 “Самоврядування 
закладів освіти”. 

 
 
 
Директор СОЦСР                                                                         Г.В.Демченко 

 
Заступник директора СОЦСР 
з навчальної роботи                                                                     В.Г.Романюк 
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Додатки 
 
 
 

1.Додаток 1. 
Навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої освіти  І ступеня (1 клас) з 
навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями.  
 За Типовою освітньою програмою для учнів 1-го класу з інтелектуальними порушеннями, 
затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки Українивід 26.07.2018 р. № 816 та за 
Типовою освітньою програмою для учнів 2-го класу з порушеннями інтелектуального 
розвитку, затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки Українивід 02.07.2019 р. № 
917. 
 
 
2.Додаток 2. 
Навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої освіти  І ступеня (3-4 класи) з 
навчанням українською мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями.  
 За додатком 14 до наказу Міністерства освіти і науки Українивід 25.06.2018 р. № 693. 
 
 
 
3.Додаток 3. 
Навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (5-10-ті 
класи) з навчанням українською мовою для  дітей  з інтелектуальними порушеннями   
За додатком 18 до наказу  МОН Українивід 12.06.2018 р. № 627. 
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Додаток 1 
 
 
 
 

Освітні галузі предмети Кількість годин на 
тиждень 

 
1 клас 2 клас 

Мовно-літературна Українська мова та 
літературне читання 

7 7 

математична Математика 
 

4 4 

Природнича 
 

Соціальна 
і здоров’язбережувальна 

 
Громадянська та історична 

 
 

Я досліджую світ 3 4 

технологічна Трудове навчання 
 

2 2 

інформатична    
мистецька Образотворче мистецтво 

 
1 1 

Музичне мистецтво 
 

1 1 

Фізкультурна 
 

Фізична культура 3 3 

Усього: 
 

 21 22 

Корекційно-розвиткова 
робота 

Соціально-побутове 
орієнтування 

2 2 

додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні 
заняття та консультації 

індивідуальні заняття та консультації 
 

2 
 

 

2 

 

Разом: 23 24 
Гранично допустиме навчальне навантаження 

 
20 21 

 
 
 
 
 

Директор СОЦСР     «Смарагдове місто»                                    Г.В.Демченко 
 
 

 
Заступник директора СОЦСР 

 з навчальної роботи                 В.Г.Романюк 
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Додаток 2 
 
 

Освітні    галузі  
Навчальніпредмети 

Кількість годин на тиждень 
3 к л а с  4  к л а с  

Мови і літератури Українська мова і 
література 

7 7 
Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 1 
Образотворче мистецтво 1 1 

Математика Математика 4 4 
Технології Трудове навчання 2 2 

Здоров'я і фізична 
культура 

Основи здоров'я 1 1 
Фізична культура   2 2 

                             Усього 21 21 
Корекційно-
розвиткові 
 заняття 

Соціально-побутове 
орієнтування 

2 2 

Додаткові години на предмети інваріантної складової, 
курси за вибором, індивідуальні та групові заняття в т.ч.: 1 1 
Інформатика 1 1 

Всього 24 24 

Гранично допустиме навчальне навантаження 
без годин з корекційно-розвиткових занять  

22 22 

 
 

 
 
 

Директор СОЦСР     «Смарагдове місто»                                    Г.В.Демченко 
 
 

 
Заступник директора СОЦСР 

 з навчальної роботи                  В.Г.Романюк 
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Додаток 3  
 

Освітні           
галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

  5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8  
кл. 

9  
кл. 

10 
кл. 

      
Мови і літератури Українська мова  3 3 3 3 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 2 
Суспільство-

знавство 
Я у світі 1 - - - - - 
Історія України - - 2 2 2 - 
Основи правознавства - - - - - 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 1 1 1 - - 
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 - - 

Математика Математика 4 5 4 4 4 4 

Природознавство 
Природознавство 1 1 1 2 2 - 
Географія - 2 1 2 2 - 
Фізика й хімія в побуті - - 2 2 2 1 

Здоров'я і 
фізична культура 

 

Основи здоров'я 1 1 1 1 1 - 

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 

Технології Трудове навчання 7 8 8 8 11 18 
Інформатика 1 1 1 1 1 1 

Разом 24 27 29 31 31 31 
Корекційно- 
розвиткові 
заняття 

Соціально-побутове 
орієнтування 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

2 2 

       В а р і а т и в н а  с к л а д о в а       

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за 
вибором, індивідуальні та групові заняття в т.ч.: 1 1 1 1 1 1 

1. Основи споживчих знань 1 1 1 1 1 1 

Всього 27 30 32 34 34 34 

Гранично допустиме навчальне навантаження без 
годин з  корекційно-розвиткових занять (СПО) 

 
 

25 

 
 

28 
 

 
 

30 

 

32 

 

 

32 

 

32 

 
 

 
 
Директор СОЦСР  «Смарагдове місто»                                               Г.В.Демченко 
 
 
Заступник директора СОЦСР 
з навчальної роботи                                    В.Г.Романюк 
 
 

 
 
 



18 
 

Додаток до навчального плану 
Перелік предметів варіативної складової, включених до Робочого навчального плану на 2019-2020 

навчальний рік 
№
 

з/
п 

Клас Назва Автор Форма 
(факультатив, 

курс за 
вибором, 
спецкурс) 

Лист Міністерства, яким 
рекомендовано 

використання даної 
програми у ЗЗСО 

К-ть годин за 
навчальним 

планом 

1 5-10 
 

Основи 
споживчих 

знань 

Гільберг Т.Г., 
КапірулінаС.Л.,
Довгань А.І. та 

ін.. 

Курс за 
вибором 

№1.4/18-Г021-2099 від 
28.11.2007р. 

1 

 
 
 
Директор СОЦСР 
«Смарагдове місто»                                                                                                    Г.В.Демченко 
 
Заступник директора  
СОЦСР «Смарагдовемісто»                                                                                       В.Г.Романюк 
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2019 рік 
 
 
 

«Узгоджено»  : 
 

 
№ 
пп 

 
В і д д і л  

 
П.І.Б. 

 
Підпис 

 
Дата 

1 Початкової освіти Капінус Н.О.   

2 Української мови і літератури Байдаченко Т.С.   

3 Гуманітарної освіти Гарна С.Ю.   
4 Математики Воробйова С.І.   
5 Суспільних дисциплін Рибак І.М.   
6 Інформаційних технологій Пилипчук О.А.   
7 Природничих дисциплін Гундарева Г.В.   
8 Культури та естетики Ширко А.А.   
9 Технологій Панченко С.П.   
10 Фізичної культури і спортивно-

масової роботи 
Качан О.А.   
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