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«Багато з того, що нам необхідно, 
може почекати, але тільки не дитина. 

Їй не можна сказати: 
«Почекай до завтра.Її звуть Сьогодні». 

Габрієла Містраль 
 

Є зустрічі, які збурюють душу. Саме такими були зустрічі в школах-
інтернатах Полтавської області. Ми дивуємося мудрості дорослих, яка 
щодня може так делікатно і ненав’язливо допомогти своїм вихованцям 
відчути сили і можливості в подальшому самостійному житті. 

Людей, які співчувають дитячій біді, - багато. Людей, у яких це 
співчуття втілюється в певну дію, - набагато менше. Людей, які обрали 
своєю роботою щоденну допомогу таким дітям, - одиниці. В інтернаті 
працюють особливі люди. У них горять очі під час розповіді про заклад, в 
якому вони працюють та своїх улюблених вихованців.  

Важливим показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе й 
милосердне ставлення до дітей з особливими потребами, які не мають 
змоги вести повноцінне життя. Їхні проблеми завжди актуальні попри те, 
що держава намагається розв’язати їх через адаптацію в суспільство. 
Стосунки, встановлені на доброті й повазі, постійне співпереживання, 
співучасть, готовність до вирішення проблем, з якими зіштовхується 
дитина, - усе це може створити сприятливий психологічний комфорт у 
школі-інтернаті.  

У системі освіти Полтавської області функціонують 26 закладів 
інтернатного типу обласної комунальної власності (4237 вихованців) в 
тому числі, як альтернатива інтернатним закладам, в області існують 2 
обласні заклади нового типу. 

На сучасному етапі більш актуальною стає потреба в забезпеченні 
організації системного психолого-педагогічного супроводу для роботи з 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 
дітьми з обмеженими можливостями, починаючи від дошкільного віку до 
першого робочого місця, ефективної комплексної роботи з реабілітації, 
соціальної адаптації та поетапної підготовки вихованців до життя в 
соціумі. 

На виконання Указів Президента України від 18.12.2007р. № 
1228/2007 «Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для 
життєдіяльності осіб з обмеженими можливовостями», 01.06.2005 р, №900 
«Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов 
життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями» Головне управління 
освіти і науки продовжує координувати роботи щодо реалізації державної 
політики у сфері захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю. 

Професійна підготовка учнів допоміжної школи за обраним фахом є 
специфічною і складною проблемою. Від успішності її вирішення 
залежить майбутнє дитини. Педагогічні колективи шкіл-інтернатів творчо 
підходять до пошуку шляхів розв’язання цього завдання. Ще у процесі 
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навчання дітей у випускному класі ретельно розробляється план їх 
працевлаштування, вивчаються місця їх можливої роботи, потреба у 
кадрах з початковим рівнем кваліфікації, подаються заявки керівникам 
підприємств. 

Тільки за покликанням серця можна віддати все життя цим дітям, 
захотіти і змогти розгадати загадку маленької особистості, допомогти 
їй інтегруватися в соціум. 

Сьогодні навчальні заклади працюють над впровадженням моделі 
розвитку школи та її реорганізації в навчально-виховний комплекс 
допрофесійної та професійної реабілітації з різними профілями навчання. 
Реальність же така, що, поки дитина навчається в школі-інтернаті, вона 
оточена любов’ю й увагою педагогів, обслуговуючих працівників. 

Критично осмислюючи минуле, історія допомагає нам належно 
оцінювати дійсне, правильно використовувати цінний досвід наших 
попередників, не повторювати їх помилок, запобігає від помилок-усе це 
озброює нас у пошуках нового, в успішному передбаченні майбутнього. 
О.М. Горькому належать такі слова : « Не знаючи минулого, неможливо 
зрозуміти справжній зміст дійсного і цілі майбутнього».  

Надзвичайно важлива для сучасної системи освіти, спрямованої на 
створення особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання різних 
категорій дітей, ідея Виготського про необхідність створення для кожної 
дитини умов, які відповідають індивідуальним особливостям, а також 
розвивають її потенційні можливості. 

Щоб подолати труднощі в підготовці учнів до інтеграції 
(соціалізації) в суспільство, знадобилося впровадження нових теоретичних 
підходів до їх навчання, виховання й організації всієї життєдіяльності. 

«Любі діти! Я бажаю Вам знайти у цьому безмежному світі свою 
стежку, яка з роками стане дорогою. Іти нею і, не зважаючи ні на що, бути 
Людиною», - з такими словами звернулася Наталка Борисенко, член спілки 
художників України, директор «Арт - студії Наталії Борисенко» до 
вихованців шкіл-інтернатів. 
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Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів Полтавської 
обласної ради імені Героя Радянського Союзу Є.П. Кочергіна 

Полтавської обласної ради 
 

Директор  
          Беседа Володимир Миколайович

 
Адреса: вул.Шевченко, 19 
м.Гадяч, Полтавська обл. 

37300 
Тел./факс: (254)2-27-21 

 
 
 

 
28 грудня 1965 року школі присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу 

Є.П.Кочергіна. 
1 вересня 1997 року відкрито ліцейний клас фізико-математичного 

профілю. 
25 серпня 2003 року – школа реорганізована у Гадяцьку 

спеціалізовану школу-інтернат з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів 

27 квітня 2004 року обласний туристичний табір «Горизонт»   
переданий на баланс Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату і 
реорганізований в дитячий оздоровчий табір «Горизонт». У таборі був 
проведений великий обсяг підготовчих робіт для вчасного прийому дітей 
на відпочинок, поновлено матеріальну базу. 

Протягом 2004-2007 років у таборі “Горизонт” відпочило близько 
2000 дітей із 17 районів Полтавськой області. 

3 жовтня 2006 року у школі налагоджено випуск шкільної газети 
“Інтер”.  

У 2007 році на загальнонаціональному конкурсі шкільних газет у 
м. Миколаєві газета “Інтер” здобула ІІІ місце в номінації краще друковане 
видання. 

2008 рік – ювілейний рік в історії Гадяцької спеціалізованої школи-
інтернату. 

23 вересня 2008 року виповнилось 50 років з дня її заснування.  
 
Педагогічний колектив - це: 
Заслужений працівник освіти 
України 
2 Заслужені вчителі України 
4 учителі-методисти  
5 вихователів-методистів 
13 старших учителів 
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30 учителів та вихователів вищої категорії 
22 учителі та вихователі першої категорії 
16 учителів та вихователів другої категорії 
22 вчителі та вихователі кваліфікаційної категорії “спеціаліст” 
1 педагог –організатор вищої категорії 
1 провідний бібліотекар 
 

 
Учнівський колектив: 
За роки існування школа випустила 1497 учнів, з них: золотих медалістів - 
168, срібних медалістів – 26. 

 
З ІСТОРІЇ ШКОЛИ 

23 вересня 2008 року свій золотий ювілей відзначила Гадяцька 
спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради 
імені Героя Радянського Союзу Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

50 років – своєрідний рубіж, переступивши який можна 
констатувати, що пройдений шлях був успішним, реалізованим, плідним. 

Слід нагадати, що самому приміщенню школи-інтернату цього року 
виповнилося 107 років. 

У 1902 році було розпочато будівництво чоловічої гімназії. Споруда 
вважалася однією з найкращих у Київському учбовому окрузі, на її 
будівництво було виділено 30 тисяч карбованців, архітектор проекту – 
Василь Павлович Листовничий. Через століття нас вражає ґрунтовна 
фігурно-цегляна кладка стін, аркові перекриття, висота класних 
приміщень, велич, урочистість і акустика актової зали, великі широкі 
вікна, просторі коридори, широкі сходи. 

Гадяцька чоловіча гімназія була відкрита 1 липня 1911 року, вона 
мала шість класів, а у 1917 році був відкритий сьомий клас. До гімназії 
приймалися хлопці всіх станів і віросповідань, працювало 19 учителів, 
директором був дійсний статський радник Іван Іванович Петров. 

Найславетніший випускник Гадяцької чоловічої гімназії – Микола 
Леонідович Духов, конструктор важких танків, тричі Герой Соціалістичної 
Праці, лауреат Ленінської і п’яти Державних премій, член-кореспондент 
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АН СРСР, генерал-лейтенант інженерно-технічної служби. В гімназії він 
навчався з 1914 по 1918 рік.  

Буремні зміни в країні, викликані Українською революцією 1917-
1920рр., торкнулися і життя гімназії. В 1918 році вона перейшла на 
українську мову викладання, у цей час з навчальним закладом пов’язана 
культурно-просвітницька діяльність Олени Пчілки. 

У 1919 році гімназія переформується у трирічні педагогічні курси, а з 
1920 року працює як педагогічний технікум, директор М.І. Рюнін. 
Студенти стаціонарного відділення навчалися чотири роки, вивчали 
двадцять предметів. У роки Великої Вітчизняної війни в приміщенні 
школи була розміщена військова частина; з 1 вересня 1944 року по 1 
вересня 1945 року – шпиталь № 5801 (начальник – Софія Олександрівна 
Копилова). З кінця 1945 року і протягом 1946 тут знаходилася 
артилерійська військова частина. Найтриваліший час, з 1947 по 1956 рік, 
тут працювала військова частина. 

23 вересня 1958 року у відповідь на Постанову ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи по створенню і розвитку шкіл-інтернатів» у 
місті Гадячі було відкрито школу-інтернат. 213 перших вихованців, учнів 
1-7 класів, сіли за шкільні парти. Першим директором був призначений 
Федір Васильович Бондаренко, заступником – Валентина Василівна 
Павелко. 

У 1958 – 1959 н.р. школа і гуртожиток розміщувалися в одному 
приміщенні: на першому поверсі знаходилися класні кімнати, на другому – 
спальні, в окремій будові – майстерні. 

Директор школи Ф.В. Бондаренко у минулому був військовий, а 
тому в школі панував військовий стиль життя і армійська дисципліна.  

На другому році існування школи було повністю завершено її 
будівництво. 1 липня 1960 року ввійшла до ладу майстерня зі столярним, 
слюсарним та швейним цехами, господарський корпус, гуртожиток на 330 
місць, стадіон. Відбулися зміни в адміністрації: на зміну Ф.В. Бондаренку 
прийшов Петро Парамонович Коломієць, який у порівнянні з першим 
директором був справжнім «лібералом». На початку п’ятого навчального 
року (1962 рік) директором було призначено Михайла Костянтиновича 
Андрієвського, який міцно тримав штурвал школи 36 років. 
Новопризначений директор вирізнявся господарською хваткою, бажанням 
бачити школу зразковою, педагогічний колектив – професійним, 
дисциплінованим, мудрим, а учнів – освіченими, розумними, вихованими 
й здоровими.  

Генератором різноманітних ідей, організатором всього навчально-
вихованого процесу, безперечно, була заступник директора В.В.Павелко.  

У перші роки існування школи складається ядро педагогічного 
колективу, когорта вчителів і вихователів, що знайшли «золотий ключик 
успіху» взяли на себе весь тягар становлення нового навчального закладу. 

28 грудня 1965 року Постановою Ради Міністрів Української РСР 
Гадяцькій середній школі-інтернату Полтавської області присвоєно ім’я 
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Героя Радянського Союзу Є.П. Кочергіна, який загинув при визволенні 
Гадяча.  

Період з 1968 по 1991 рік – час досягнення найвищих успіхів 
колективу у навчальній роботі і виховному процесі. Досвід роботи школи 
за перші 25 років її існування був узагальнений Полтавським обласним 
відділом народної освіти.  

У 1968 році на другому Всесоюзному з’їзді вчителів Указом Президії 
Верховної Ради СРСР М.К.Андрієвському було присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці. В інтернаті склався свій стиль, своєрідне 
педагогічне обличчя колективу.  

Поряд з тими, хто стояв біля витоків школи-інтернату, пліч-о-пліч 
стали педагоги, які продовжили справу своїх попередників. Школа стає 
центром передового педагогічного досвіду.  

Добрий друг інтернатівців двічі Герой Радянського Союзу Маршал 
І.Г. Якубовський подарував школі автобус; діти багато і систематично 
подорожували у ньому під час зимових, весняних і літніх канікул, 
здійснюючи поїздки до Москви, Ленінграда, Києва, Бреста, Прибалтики, 
Краснодона, Одеси, Волгограда. 

1991 – доленосний для України рік, вона стала незалежною 
державою.  

Не ламаючи традицій, аналізуючи нові напрямки в освітянській 
сфері, прискіпливо придивляючись до змін у навчально-виховному 
процесі, директор, а разом з ним ця школа торували новий шлях. 

У 1997 році виникає ідея створити ліцейні класи з фізико-
математичним профілем навчання, у 1997-1998 н.р. відбувається набір до 
10 ліцейного класу. У грудні 1998 року школу спіткало лихо – на 77-му 
році життя після тяжкої нетривалої хвороби помер М.К. Андрієвський. 

На конкурсній основі обласним управління освіти директором 
закладу було затверджено В.М. Беседу, директора Великобудищанської 
сільськогосподарської середньої школи. 

25 серпня 2003 року Гадяцька середня школа-інтернат реорганізована 
в Гадяцьку спеціалізовану школу-інтернат. З 1 вересня 2003 року було 
створено профільні класи: фізико-математичний профілі, суспільно-
гуманітарні профілі.  

Визнанням успіхів школи стало присвоєння директору навчального 
закладу В.М. Беседі звання Заслуженого працівника освіти України у жовтні 
2004 року.  

 
Школа здійснює зв’язок з вищими навчальними закладами, приділяє 

велику увагу роботі з обдарованими дітьми, особливо з тими, хто має 
яскраво виражену здатність вчитися, академічну обдарованість. Цей сектор 
очолює заступник директора з науково-методичної роботи Степаненко Г.М. 
З 2003 року з метою розвитку пізнавальної активності та творчих здібностей 
учнів у школі створене шкільне наукове товариство.  
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У 2004, 2006 та 2009 роках учні школи успішно пройшли всі тури 
конкурсу «Програма обміну для майбутніх лідерів» (FLEX) й успішно 
навчалися в Сполучених Штатах Америки. 

Школа сприяє розвитку природних здібностей дітей: діє школа боксу 
Ісметова О.О., футбольний клуб «Інтер», секція східних єдиноборств, школа 
настільного тенісу. Постійно працюють гуртки художньої самодіяльності 
(хореографічний, вокального співу, загально- шкільний хор). Особливих 
успіхів досягла циркова студія під керівництвом Чернички П.М. та інші. 

У школі успішно діє учнівське самоуправління - учнівський 
парламент з демократичною структурою. Громадським друкованим органом 
слугує шкільна газета «Інтер» (редактор Рудченко Г.В.). 

За час існування школи-інтернату її закінчили більше 1500 
випускників, серед них: академіки, військові, юристи, інженери, лікарі, 
вчителі, працівники аграрного сектору та інші. За шкільними лавами 
сьогодні сидять ще 564 учні. 

Гадяцька спеціалізована школа-інтернат сьогодні це: 
- класичні освітні традиції; 
- елітна система виховання; 
- висококваліфікований педагогічний колектив; 
- сучасна матеріально-технічна база; 
- авторитет серед вищих навчальних закладів; 
- колективізм, працелюбність, амбітність, результативність. 
Школа-інтернат з традиційним культом високих знань, здорового 

національного духу впевнено тримає завойоване щоденною працею 
вчительського та учнівського колективів звання елітарного навчального 
закладу, вихованців якого зустрінемо на різних районних, обласних, 
всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, в аудиторіях ВНЗ всієї України. 

 
Усіх учнів і випускників школи разом з педагогічним та трудовим 

колективом об’єднує гасло: «Завжди і скрізь бережи честь школи-
інтернату!» 
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Полтавська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат №1  
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради 

 
 

Директор  
Тимошенко Василь Васильович 

 
Адреса:вул.Монастирська,9-а 

м.Полтава, 
36020 

Тел./факс: (05322)7-44-62 
 
 
 

«Щоб мати доступ в чудовий палац, ім’я якому дитинство, ми повинні 
перевтілюватись, ставати в деякій мірі дітьми. Тільки тоді ми зможемо 

зрозуміти справжнє щастя дитини» 
В.Сухомлинський 

 
Від минулого до сьогодення 

Перед кожним навчальним закладом життя ставить ринкові вимоги, 
диктує закони конкурентноспроможності в освіті. Сьогодні весь 
педагогічний колектив закладу повинен думати над тим, чи поведуть 
батьки до нього на навчання свою дитину, чи будуть вибирати школу 
більш авторитетну за результатами праці, рейтингу. В таких умовах 
важливе завдання стоїть перед учителями. Як підготуватися до роботи, як 
увійти в ринок з його вимогами і вартостями, як знайти власну траєкторію 
з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення запитів 
учнів. Як учителю розвинути природні здібності дитини, стати 
транслятором знань, порадником у навчанні. Саме з таких аспектів і 
випливають нові стратегії розвитку навчання. Головне в них – формування 
принципово іншого образу школи, школи майбутнього, яка б створювала 
для кожної дитини ресурс її особистісного розвитку, підтримала б бажання 
навчатися, оцінити досягнення, а не помилки. 

У 1958 році за постановою уряду в 
СРСР розпочалося активне будівництво 
шкіл-інтернатів. Цього-ж року в Полтаві 
по вулиці Радянській 9-а (нині 
Монастирська) на території колишніх 
архієрейських садів було розпочате таке 
будівництво. Офіційне відкриття школи-
інтернату №1 відбулося 5 вересня 1960 

року. Новобудова складалася з навчального, спального корпусів та їдальні, 
які між собою були з’єднані переходом. Першими вихованцями були діти з 
дитячих будинків, а згодом – діти з сільської місцевості та самого міста. 
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У 60-ті роки педагоги працюють над становленням класних та 
шкільних колективів, формують органи дитячого самоврядування. У 70-ті 
роки здійснюється перехід на кабінетну систему навчання. У 80-ті роки 
педколектив працює над науковою проблемою «Підвищення ефективності 
навчання та виховання» під керівництвом члена-кореспондента Академії 
педагогічних наук СРСР Монахова М.М. 

У 1993 році при школі-інтернаті відкриваються ліцейні класи для 
обдарованих дітей з сільської місцевості. Для навчання такої категорії 
дітей між школою-інтернатом та провідними ВУЗами міста були підписані 
угоди про співпрацю. 80 відсотків випускників ліцейних класів вступають 
до вищих навчальних закладів. 

3 2003 року між школою-
інтернатом та обласною федерацією 
футболу підписується угода про 
співпрацю. Цього ж року 
відкриваються класи для 
поглибленої підготовки футболістів.  

З 19 серпня 2008 року змінено 
статут і школа-інтернат стає 
Полтавською спеціалізованою 
загальноосвітньою школою-
інтернатом №1 І-ІІІ ступенів 
Полтавської обласної ради. Введено 
такі профілі навчання: біолого-
фізичний, спортивний, 
технологічний. 

«А ми вже зірки футболу» 
(зверху Андрій Пятов - воротар ф.к. Шахтар, ліворуч знизу Олексій 
Чичиков, праворуч Олег Чуваєв ф.к. Ворскла) 

 
Сьогодні школа-інтернат - це сучасний конкурентноспроможний 

освітній навчально-виховний заклад, де формується ресурс особистісного 
розвитку дитини. Якісний склад освітнього рівня педагогічних працівників 
школи включає 11 вчителів-методистів, 18 мають вищу, 16-першу, 8-другу 
кваліфікаційні категорії. 45% педагогічних працівників мають вік до 30 
років.. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти 
педпрацівників. У школі створено 7 шкільних предметних кафедр та 2 
методичних об’єднань. 

До послуг вихованців та педагогів сучасні: бібліотека з фондом 
27910 примірників навчальної, художньої та науково-популярної 
літератури, 42 примірники педагогічних видань та читальний зал, який 
укомплектований 2 комп’ютерами та 4 нетбуками; кабінети, які оснащені 
мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками, планшетами та 
системою опитування (біології, математики, фізики, хімії, інформаційних 
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технологій), кабінет сучасних інформаційних технологій. Всі кабінети та 
бібліотека мають вихід до мережі Інтернету. 

 
 
 
 
 

 
Майбутні інженери і артисти, а 
сьогодні учні початкової школи 
 
 
 
 
 
 
«А нас уже чекає велика сцена» 
танцювальний колектив 
ЕКСПЕРИМЕНТ 

 
Всього в закладі функціонує: 11 предметних кабінетів, 4 класні 

кімнати для учнів початкової школи та 15 класних кімнат для основної 
школи, малий та великий спортивні зали, 2 футбольні поля, одне з яких 
має штучне покриття, їдальня, медичний пункт та ізолятор з цілодобовим 
чергуванням медичних працівників, стоматологічний кабінет.  

За 50 років свого існування зі стін школи-інтернату вийшло багато 
учнів, чиї прізвища зараз досить відомі. Це народна артистка України, 
кавалер ордена княгині Ольги, солістка Черкаської філармонії Валентина 
Саввопуло, народна артистка України, актор Полтавського академічного 
музично-драматичного театру ім.. М.В. Гоголя Неллі Ножинова, 
заслужений учитель України, директор В.Сорочинської санаторної школи-
інтернату Іван Фесенко, Віце-президент, академік, доктор економічних 
наук, професор, радник Державної Думи Р.Ф. генерал-лейтенант Анатолій 

Руденко, інженер-конструктор центру 
підготовки космічних польотів Р.Ф. 
Сергій Воскобійник, воротар ф.к. 
«Шахтар» Андрій П’ятов, футболісти 
ф.к. «Ворскла» Олексій Чичиков, Олег 
Чуваєв та багато інших видатних 
особистостей хто з гордістю може 
сказати : « Я випускник Полтавської 
школи-інтернату №1»! 

 
 
 
Зустріч голови Полтавської ОДА В.Асадчева з 
випускником школи-інтернату А.Руденком
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Полтавська загальноосвітнья школа-інтернат № 2 I–III ступенів 
 ім. Н. К. Крупської Полтавської обласної ради 

 
 
 

Директор  
Ключинська Алевтина Володимирівна 

 
Адреса: проспект Першотравневий,26 

м.Полтава, 
36011 

Тел./факс: (05322)7-48-41 
 
 
 

 
«Вони не родичі, та між собою схожі. Це їхня доля. А не їх вина. Чому ж 

звучить так холодно й вороже, Мов постріл, наче вирок – інтернат. 
Болить душа, коли дитина плаче – рида невтішно на твоїм плечі і щоб не 

бачити цих сліз дитячих Працюєм ми, щоб їм допомогти» 
 

Кажуть, біда не вибирає, в чиї двері постукати, не запитує, до якого 
роду й стану ви належите і чи готові її прийняти, вона просто бере і 
приходить. Найчастіше тоді, коли найменше цього очікуєш. 

Коли дитина робить перші кроки, вона постійно знаходиться під 
пильною увагою своїх батьків, готових у будь-який момент прийти на 
допомогу. А якщо з якихось причин немає батьків? То що робити? Як жити? 
Тоді на допомогу приходять люди, для яких педагогіка – це поклик, велика, 
щира, самовіддана приязнь, любов до дітей. Немає її в серці вихователя – то 
й справа його формальна, вона ніколи не дасть щастя дітям. 

Саме тому у Полтавській загальноосвітній школі-інтернаті № 2 I–III 
ступенів ім. Н. К. Крупської Полтавської обласної ради не працюють 
випадкові люди. Педагогічний колектив викристалізовувався не один рік. 
Завдяки йому у закладі створені умови, максимально наближені до 

домашніх. Кожен вихованець 
оточений турботою і увагою, має 
можливість розвивати свої здібності й 
обдарування, готуватися до 
самостійного життя. 

Школу-інтернат було відкрито у 
серпні 1962 р. Побудувало її БУ-113, 
нині ВАТ «Полтаватрансбуд», 
колектив якого, на чолі з генеральним 
директором О. М. Ландарем, і по 
сьогодні є одним із найближчих 
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наших друзів і постійних шефів.  
Школа-інтернат – це ціле 

дитяче містечко, розташоване на 
мальовничій Інститутській горі, 
загальною площею 17 га. Серед 
високих дерев знаходиться 
триповерховий навчальний корпус, 
два гуртожитки, приміщення 
харчоблоку, пральні, гаражів, 
овочесховища, теплиці. Школа має 
власний фруктовий сад та 
пришкільну ділянку.  

Більше 10 років заклад очолює Заслужений працівник освіти України 
Алевтина Володимирівна Ключинська. Яка з моменту його відкриття і 
донині пройшла шлях від вихованки, інструктора, вихователя, вчителя, 
завуча – до директора. Організувала колектив висококваліфікованих 
фахівців з інтернатної педагогіки та психології, з яким створила всі умови 
для проживання, навчання, розвитку, виховання, оздоровлення та 
відпочинку дітей. Її педагогічна майстерність пов’язана з великим життєвим 
досвідом, материнським ставленням до дітей, психологічною культурою, 
вмінням спілкуватися та відчувати настрій кожної дитини, її душевний стан. 
У школі-інтернаті створений належний психологічний клімат, де і діти, і 
дорослі почувають себе комфортно.  

Педагогічний колектив школи-інтернату славиться своїми традиціями 
і вже протягом багатьох років за допомогою науковців, користуючись 
всебічною підтримкою державних органів влади, передусім Головного 
обласного управління освіти і науки, шукає головні напрями, форми і 
методи, які б забезпечили ефективну, педагогічно доцільну роботу з дітьми. 

Усіх педагогів об’єднує любов до дітей, необхідність наповнити 
внутрішній зміст життя закладу турботою про кожну дитину, створити такі 
умови, які б зробили їхнє життя змістовнішим, наповненим теплом і 
турботою.  

У школі-інтернаті виховання 
здійснюється за принципом 
родинності, вживаються заходи для 
забезпечення спільного проживання 
і виховання братів і сестер. 
Педагогами проводиться постійна 
робота по забезпеченню 
індивідуального підходу до 
виховання дітей з акцентуванням на 
родинні відносини. Діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, оточені особливою увагою в 
групах, де сферою виховного впливу є підготовка дітей до проживання в 
сім’ї, в прийомній родині або в дитячому будинку сімейного типу, 
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підтримуються контакти з майбутніми батьками – усиновителями та 
опікунами.  

За останні роки створена потужна матеріальна база, завдяки якій усі 
навчальні предмети викладаються у спеціалізованих навчальних 
приміщеннях, предметних кабінетах, забезпечених необхідною 
педагогічною літературою, унаочненням, комп’ютерною відео- і 
аудіотехнікою, інтерактивними дошками. Функціонує комп’ютерний клас з 
мережею Інтернет, бібліотека, читальний зал. Працюють чотири майстерні: 
столярна, слюсарна, токарна, швейна. Особлива увага приділяється 
вивченню української мови як державної. З метою виховання в учнів поваги 
до народних традицій, звичаїв і національних цінностей, створений музей 
народознавства.  

Для занять фізичною культурою 
є спортивний та тренажерний зали, 
стадіон, спортивний майданчик, 
оснащені усім необхідним 
спортивним обладнанням.  

Шкільні заходи та свята 
проводяться в актовій залі, 
відремонтованій і обладнаній за 
європейськими стандартами. Є 
танцювальна зала для занять 
ансамблю бального танцю.  

У приміщенні колишнього 
дошкільного відділення відкрито 
реабілітаційний центр. 

У кімнатах соціально-
побутового орієнтування діти з 
задоволенням готують страви, вчаться 
самостійно користуватися побутовою 
технікою, відзначають дні 
іменинника, зустрічаються з шефами.  

Велика увага приділяється 
системі самоврядування 

Для розвитку творчих нахилів і 
здібностей та підтримки обдарованих 
дітей, у школі-інтернаті працює 
музична школа по класу скрипки і 
духових інструментів. Ансамбль 
бального танцю. Ізостудія, різні 
спортивні секції, гуртки шахів та 
шашок. Шкільна футбольна команда 

постійно посідає призові місця в змаганнях різного рівня.  
Наші вихованці беруть участь у конкурсах, всеукраїнських оглядах, де 

нерідко стають переможцями.  
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Заклад має все необхідне для надання висококваліфікованих освітніх 
послуг усім нашим вихованцям, як дітям-сиротам, так і дітям з багатодітних 
і малозабезпечених сімей.  

З метою удосконалення профорієнтаційної роботи, підготовки дітей 
до самостійного життя школа-інтернат співпрацює з організаціями та 
підприємствами міста. З міським центром зайнятості, швейним 
підприємством «Ворскла» та ВАТ «Полтавапромбуд» укладені угоди про 
співпрацю. А у 10-11 класах створені умови для введення допрофесійної 
підготовки за напрямами і профілями:  

-технологічним; 
-суспільно-гуманітарним 

Це дає змогу поповнити багаж 
знань учнів та підготувати їх до 
вступу до вищих навчальних закладів. 

Відпочинок та оздоровлення 
наших вихованців під час канікул 
проводяться у заміських таборах, 
санаторіях, будинках-відпочинку.  

 
До послуг вихованців на 

кожному поверсі сучасні гігієнічні 
кімнати, санвузли, умивальники, 
душові кабіни. Для проведення 
дозвілля - телевізор, відеомагнітофон, 
комп’ютер, місце для гри в шахи та 
шахмати.  

Вихованці школи-інтернату 
забезпечені п”ятиразовим 
харчуванням. Нагляд за їхнім 
здоров’ям здійснює медична служба. 
Психологічним станом опікається 
психологічна служба. 

У школі-інтернаті розроблений і діє проект «Дорога до самостійного 
життя», метою якого є підвищення готовності молоді, що перебуває у 
складних життєвих обставинах, до самостійного та сімейного життя.  

Адміністрація школи-інтернату сприяє благодійній діяльності 
громадських, релігійних та інших організацій, які надають допомогу 
вихованцям нашого закладу.  

Переважна більшість наших випускників оволодівають професіями у 
професійно-технічних училищах, частина - у коледжах, технікумах та 
вищих навчальних закладах.  

Якщо у Вас виникла життєва необхідність і Вам потрібна допомога і 
підтримка – приходьте до нашої школи!  

Ми раді бачити усіх, хто бажає навчатися в нашому закладі і готові 
оточити їх увагою, турботою і любов’ю.  
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Полтавська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для глухих 
дітей І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради 

 
 

Директор  
Бавикіна Ольга Іванівна 

 
Адреса:вул.Станіславського,6 

м.Полтава, 
36023 

Тел./факс: (0532)58-35-00 
 
 
 

Історія школи, яка стала рідною домівкою для глухих дітей, бере 
початок з далекого 1901 року. Глухонімі брати, купці другої гільдії 
Михайло і Микола Варди, випускники Санкт-Петербурзького 
імператорського училища глухонімих, відкрили першу школу для 
глухонімих дітей в Полтавській губернії. 1921 року у Полтаві за адресою 
вулиця Колонійська, 9 (нині вул. Сковороди, 9) було відкрито Полтавський 
дитячий будинок глухонімих, від якого бере свій початок існування 
Полтавської спеціальної школи-інтернату для глухих дітей. 

У 1978 році в мальовничому мікрорайоні Полтави було збудовано 
нове приміщення школи.  

З 2000 року школу-інтернат очолює Відмінник освіти України, 
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Бавикіна Ольга Іванівна. Вона 
талановита та енергійна людина, працює послідовно та цілеспрямовано. За 
короткий період часу Ольга Іванівна створила команду однодумців, 
патріотів школи. У своїй роботі керується демократичним стилем 
управління, чим забезпечує доброзичливий клімат у колективі.  

Педагогічний колектив школи – це 38 досвідчених педагогів, 18 з 
яких мають дефектологічну освіту, четверо вчителів мають звання 
«Старший вчитель», 18 - кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії», ще четверо вчителів 
одержують другу вищу спеціальну 
освіту. 

Цей перелік свідчить про 
високу професійну майстерність 
тих, хто допомагає дітям зрозуміти 
світ звуків, подолати безмовність.  

На сьогоднішній день у школі 
живуть і навчаються 90 вихованців. 
Всі учні з Полтавської області. 
Вони навчаються за спеціальними 
та загальноосвітніми програмами. 
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Після закінчення школи учні одержують атестат про повну середню освіту. 
Основу навчання дітей складає активна планомірна пізнавальна діяльність 
під керівництвом сурдопедагога.  

Головне завдання школи –всебічний гармонійний розвиток глухої 
дитини, трудова та соціальна адаптація, підготовка їх до практичної 
діяльності поряд з чуючими людьми.  

Особлива увага в процесі 
навчання приділяється форму-
ванню і розвитку мови. Тісний 
зв'язок двох мов, жестової і 
словесної, використання 
спеціальних методик, створюють 
умови для розвитку пізнавальної 
активності школярів. 

Спецшкола користується 
системою дидактичних принципів 
загальної педагогіки, враховуючи 

особливості навчання дітей з вадами слуху. Навчання має корекційну 
спрямованість. 

 Важливу роль відіграє технічне забезпечення навчального процесу. 
Всі класи школи забезпечені звукопідсилюючою апаратурою СРТ-10 та 
новими без провідними FM-системами. В індивідуальній роботі з розвитку 
слухо-зоро-тактильного відчуття та формування вимови активно 
використовуються комп’ютерні програми «Видима мова» та «Світ звуків». 
Все це допомогає збагатити словниковий запас учнів та забезпечити 
вивчення прогромового матеріалу. 

 Значна увага приділяється розвитку залишків слухової функції та 
формуванню мови глухих дітей. Ці завдання покладені на сурдопедагогів. 
На фронтальних уроках із слухової роботи та ритміки формується ритміко-
інтонаційна структура мови, збагачується увага дітей про світ звуків, 
забезпечується сприймання музичних творів на слух. 

 З метою корекції психічного розвитку в школі обладнана кімната 
психосенсорної реабілітації. Цікаво проводять учні свій час у 

мультимедійній Кімнаті 
знань, яку допомогла 
облаштувати компанія 
Київстар.  

 Фізичне здоров’я учнів 
перебуває під постійним 
контролем вчителя 
фізкультури і лікаря школи. 
Вихованці школи двічі на рік 
проходять поглиблений 
профілактичний огляд. У 
школі працює лікар-педіатр, 
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медична сестра. З метою підвищення імунітету діти отримують кисневі 
пінки та оздоровлюються на денному стаціонарі при дитячому 
поліклінічному відділенні №2 дитячої міської лікарні, проводиться 
вітамінотерапія, вітамінізація харчування. 

Кожного року вихованці 
інтернату оздоровлюються на берегах 
Чорного та Азовського морів. 
Переможці спортивних змагань 
нагороджуються путівками в дитячий 
оздоровчий табір «Артек». 

 Майже всі учні школи охоплені 
заняттями у спортивних секціях. 
Шкільні команди з міні-футболу та 
шашок і шахів неодноразово ставали 

переможцями Спартакіади «Повір у себе». Тренування команди із 
спортивного орієнтування проводить тренер Інваспорту, випускник нашої 
школи, призер зимових Дефолімпійських ігор у Швеції. У 2008 році школу 
закінчила золота призерка літніх Дефолімпійських ігор в Австралії. У 2009 
році учень 12 класу брав участь у Дефолімпійських іграх в Китаї. 

 Результати роботи педагогічного колективу – досягнення 
випускників. Двічі учні 12 класу ставали переможцями II та VI 
Всеукраїнського конкурсу «Ерудит». Більше 15 випускників школи 
закінчили ВУЗи за останні 7 років, 9 випускників навчається у технікумах, 
учні здобувають професію у ПТУ та підприємствах системи УТОГ. 

 Гармонійний розвиток особистості забезпечується на заняттях у 9 
гуртках художньої самодіяльності та прикладного мистецтва. Учасники 
гуртка художньої самодіяльності та гуртка жестової пісні неодноразово 

ставали переможцями обласного та 
регіонального конкурсів «Повір у 
себе». 

 Щороку 8 вихованців ідуть у 
самостійне життя із стін рідної 
школи. Ідуть від шкільного порогу з 
великою вдячністю до людей, які 
дають їм путівку у великий світ, 
заповідаючи ніколи не загубитися в 
ньому. 
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Миргородська спеціальна загальноосвітня школа – 
інтернат І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим слухом 

Полтавської обласної ради 
  

 
 

Директор 
Похно Євген Євгенович, 

 
 

Адреса: вул. Станіславського, 53/16 
м.Миргород, 

37000 
Тел./факс: (0532)5-23-51 

 
 

Миргородська спецшкола - інтернат – спеціальний навчальний 
заклад, в якому навчаються, виховуються , проходять слухову і мовну 
реабілітацію 143 дітей зі зниженим слухом, було засновано у 1938 році.  

Директор школи – Похно Євген Євгенович,  досвідчений 
сурдопедагог, вчитель вищої  категорії, «старший» учитель,  досвідчений 
менеджер, цілеспрямована особистість,  авторитетний керівник. 

Заступник директора з навчально - виховної роботи Савенко Вікторія 
Миколаївна  

Заступник директора з виховної роботи Дерюга Наталія Миколаївна  
 

Миргородська спецшкола – інтернат сьогодні: 
• Профільне вивчення інформатики, швейної справи і столярної 

справи. 
• Гуртки: танцювальний, «Умілі руки», «Декоративно – 

прикладного мистецтва». 
• Спортивні секції: волейбольна, настільного тенісу, греко – 

римської боротьби. 
• Шкільне самоврядування. 
• Дитячі організації: «Країна 

Барвінкова», дитячо – юнацьке 
товариство «Січ». 

• Кабінети інформатики, 
лінгафонний, корекційного навчання. 

• Майстерня з обробки 
деревини і металу, швейна майстерня. 

• Сенсорна кімната. 
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Навчально – виховний та корекційно – реабілітаційний процеси 

забезпечують 59 педагогічних працівників.  
З них: 
- Вчителі - 29 осіб ;  
- Вихователі - 30 осіб. 
- Практичний психолог - 1 особа; 
- Соціальний педагог – 1 особа.. 
Вищу педагогічну освіту мають - 58 педагогів. З них вищу 

сурдопедагогічну освіту мають 22 педагога. Середню спеціальну освіту 
має 1 педагог.  

 Педагогічне звання «старший учитель» мають: 
- Похно Є.Є., директор школи, вчитель біології; 
- Дуланова Л.О., вчитель – дефектолог; 
- Черненко З.В., вчитель початкових класів; 
- Кармазін І.Т., вчитель фізичної культури. 
Педагогічне звання «учитель – методист» мають: 
- Виноградова Н.Н., вчитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури; 
- Тищенко Л.М., вчитель української мови та літератури, зарубіжної 

літератури; 
- Терещенко Л.К., вчитель початкових класів.  
Якісний склад педагогічних працівників станом на 01.09.2009року 
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Вчителі 6 3 4 17 4 3 - 

Вихователі 19 2 3 5 - - - 
 Всього 25 5 7 22 4 3 - 
Вища освіта 24 5 7 22 4 3 - 
Середня 
спеціальна 1 - - - - - - 

Дефектологів – 
спеціалістів 
Всього: 22 

4 1 3 14 3 2 - 
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• спеціалістів вищої категорії – 37,3%; 
• спеціалістів І категорії – 11,9%; 
• спеціалістів ІІ категорії – 8,5%; 
• спеціалістів - 42,4%  
Педагогів із повною вищою освітою - 98,3%. 
Молодших спеціалістів (середня спеціальна освіта) – 1,7 %.  
 Педагогів із вищою сурдопедагогічною освітою – 37,3%.  
 

Навчальна робота: 
• Реалізація державного стандарту загальної освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 
• Забезпечення переходу школи – інтернату на новий зміст, 

структуру і 13 – річний термін навчання. 
• Забезпечення корекційної спрямованості викладання 

загальноосвітніх предметів. 
• Комп’ютеризація корекційного навчання. 
• Підготовка кращих учнів на Всеукраїнський конкурс «Ерудит». 
• Здійснення інформаційно – технологічного профільного 

навчання. 
 

Виховна робота: 
• Родинне виховання. 
• Українознавство, валеологія, козацька педагогіка, 

загальнолюдські і національні цінності. 
• Трудове навчання. 
• Профорієнтаційна робота. 
• Морально – етичне виховання. 
• Екологічне виховання. 
• Превентивне виховання. 

Методичні проблеми, над якими працює школа:  
1. Удосконалення навчально - виховного та корекційної – 

реабілітаційного процесів шляхом підвищення ефективності уроку й 
спеціальних занять з розвитку слухового сприймання і формування 
вимови. 

2. Підвищення ролі родинного виховання в системі формування 
особистості сучасного школяра. 
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У Миргородській спеціальній загальноосвітній школі – інтернаті І-ІІІ 
ступенів для дітей зі зниженим слухом навчається 143 дітей з районів 
Полтавської області та з інших областей України. Діти проживають в 
інтернаті. 

У 15 класах навчається 138 учнів; у дошкільній групі – 5 вихованців. 
Із них: 
• зі зниженим слухом 104 учні;  
• глухих , з розгорнутим мовленням – 39 учнів.  
З 15 класів: 
* за спеціальними програмами навчається - 5 класів ( підготовчий, 1 

– 4 класи); 
* за загальноосвітньою програмою навчається - 9 класів (5 – 12 

класи). Вчителі – предметники адаптують програми загальноосвітніх 
(масових) навчальних закладів до умов навчання у спеціальній школі. 

Школа – інтернат має фізкультурну залу, актову залу, їдальню на 100 
посадкових місць. У школі функціонує гуртожиток для проживання учнів з 
інших міст та сіл.  

Учні школи допомогою сурдопедагогів вивчають валеологію, 
українознавчі родинні цінності, традиції, звичаї і побут українського 
народу, героїчні сторінки життя і звитяг українського козацтва.  

Традиційними у школі стали такі культурно – масові заходи , як: 
родинні свята , дні Українського козацтва, Країни Барвінкової, свята 
Квітів, Праці, Нового року, 8 Березня тощо.  

У школі діє розгорнута мережа гуртків за інтересами . Вихованці 
школи – інтернату беруть активну участь у художній самодіяльності, 
обласних і Всеукраїнських фестивалях «Повір у себе». 

Школа має багаторічні спортивні традиції. Учні – спортсмени школи 
щороку виборюють призові місця на регіональних та Всеукраїнських 
змаганнях серед дітей – інвалідів. 

Випускники школи одержують документи (атестати) про повну 
загальну середню освіту. Після школи більшість з них продовжують 
навчання у вищих та професійно – технічних навчальних закладах. Решта 
працюють на підприємствах Українського товариства глухих або за місцем 
проживання.  
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 Кременчуцька загальноосвіня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
імені А.С.Макаренко Полтавської обласної ради   

  
 

Кременчуцька школа-інтернат розпочала своє існування з 14 
листопада 1961 року як Кременчуцька середня школа-інтернат. 

Чудове місце над Дніпром у селищі Крюків привернуло увагу 
проектувальників – на місці дитбудинку, трохи осторонь невеликого 
одноповерхового будинку, було вирішено побудувати два красені: 
будинок-школу і будинок-гуртожиток на 620 учнів. В шкільну сім’ю 
влилося багато дітей з різних районів Полтавської області. На початку 
1961-1962 навчального року в школі-інтернаті навчалось 897 учнів. 11 
листопада 1967 року за № 736 Рада Міністрів Української РСР прийняла 
Постанову про присвоєння інтернату імені видатного радянського педагога 
А.С.Макаренка і перейменувати заклад на Кременчуцьку середню 
загальноосвітню трудову політехнічну школу-інтернат з виробничим 
навчанням імені А.С.Макаренка (з метою створення практичної науково-
педагогічної лабораторії по вивченню та впровадженню творчої спадщини 
педагога-земляка спільно з місцевим меморіальним музеєм 
А.С.Макаренка). 

Було і підсобне господарство. Із великою любов’ю і бажанням 
садили учні великий фруктовий сад, щоб кожного року своя рідна школа 
потопала в зелені та фруктовому ароматі. Вранці до уроків діти трудилися 
на території: садили, доглядали. Особливою гордістю був духовий оркестр, 

яким керував учитель фізики 
Артеменко В.М. Поруч з піснею 
йшли краєзнавство, туризм, спорт. 
Подією було відкриття в школі-
інтернаті краєзнавчого музею.  

З 1 вересня 1981 року школа 
була реорганізована в 
загальноосвітню школу-інтернат І-
ІІІ ступенів ім. А.С.Макаренка для 
малозабезпечених та соціально 
незахищених верств населення. На 

Директор  

Кириченко Олександр Миколайович 

Адреса: вул.3-х Космонавтів, 2
м.Кременчук,

39621
Тел./ факс:((266) 6-02-55
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цей час в закладі навчалося 343 
дитини. У зв’язку із збільшенням 
кількості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
протягом 1991-2002рр. (більше ніж на 
50%) школа-інтернат була 
реорганізована в Кременчуцьку 
загальноосвітню школу-інтернат для 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися 
без піклування батьків імені 
А.С.Макаренка з 1 вересня 2002 року за рішенням 20 сесії Полтавської 
обласної ради 23 скликання від 14.01.2002 року. 

Уже 15 років працює директором школи-інтернату Олександр 
Миколайович Кириченко. Цей талановитий, енергійний чоловік, поєднує в 
собі людяність, доброту, вимогливість,  суворість керівника. Це знаючий, 
досвідчений педагог і психолог.  

Сьогодні школа-інтернат – це: 
- два 4-поверхові будинки (навчальний і спальний корпуси); 
- шкільне подвір’я, на якому розташовані: поле для міні-

футболу, баскетбольний і волейбольний майданчики, дослідні майданчики, 
майданчики для відпочинку, теплиця, господарський двір; 

Сучасні навчальні кабінети, комп’ютерний клас, класні кімнати, 
навчальні майстерні (столярна, слюсарна, швейна), спортивна зала, актова 
зала, бібліотека з великим книжковим фондом художньої літератури та 
підручників; спальний корпус, в наявності 54 спальні кімнати, які 
обладнані сучасними меблями. На кожному поверсі є ігрові кімнати, 
кімнати відпочинку. Соціально-побутовий центр та центр психологічного 
розвантаження; їдальня ( на 150 місць), пральня, гараж, котельня.  

Школа має пришкільну ділянку площею 0,15 га, яка 
використовується для практичних занять з біології. Квітники – окраса 
школи.  

Все, що створено попередниками, бережно доглядається не просто 
заради забави, на ньому діти вчаться любити прекрасне, дбати про 
збагачення природи, робити добро людям, рости активними та 
ініціативними господарями своєї школи. 
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 Сьогодні проблема збереження фізичного і психічного здоров’я 
дитини, сприяння її гармонійній особистісній та соціальній адаптації –

основна проблема роботи 
педагогічного колективу школи. 

Педагогічний колектив 
школи, розуміючи завдання в галузі 
освіти, головну увагу звертає на 
гуманістичний підхід до навчання 
та виховання. 

Адже школа-інтернат для 
дітей-сиріт – це особливий тип 
навчального закладу. Це не просто 
школа, це рідний дім, де живуть, 

навчаються і виховуються діти, які 
потребують особливої уваги, умілого 
підходу, високої професіональної 
майстерності, великої любові до 
дітей. 

 Всю навчально-виховну 
роботу вчителі школи-інтернату 
спрямовують на розвиток 
особистості школярів, на те, щоб 
кожна дитина знаходила простір для 
розвитку своїх можливостей, мала в повній мірі проявити свою 
індивідуальність – і в навчанні, і в усіх формах шкільного життя. 

 Одним із найважливіших принципів своєї педагогічної системи 
 А.С. Макаренко вважав трудове виховання. В умовах школи- 
інтернату, де діти перебувають постійно, трудове виховання займає 

особливе місце в навчально-виховному процесі.  
В школі обладнано три майстерні: швейна, столярна, слюсарна.  
 Створена і дії громадська організація “Козаченьки”. У нашому 

колективі виробилися та утвердилися свої традиції, свої звичаї, норми 
взаємин між самими учнями та і між вихователями та учнями. 

Фізичне виховання теж займає велике місце у всій системі 
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виховання. Наші вихованці займаються різними видами спорту: 
гімнастикою, грою у футбол, баскетбол, волейбол.  

 У школі є відповідна спортивна 
база для заняття фізичною культурою і 
спортом. Багато уваги приділяється 
організації життя вихованців у вихідні 
дні та позаурочний час. У школі працює 
ізостудія, гурток технічної творчості, 
гурток “Швейна справа”, художньої 
самодіяльності, хореографічний, 
рукоділля. Виховання дітей у школі 
пройняте українським патріотизмом. З 
цією метою проводяться цікаві культурно-масові заходи. 

 Отже, саме гармонійне поєднання навчального і виховного процесів 
сприяють вихованню здорового учнівського колективу. 

 У нашій шкільній родині втілюється найголовніше призначенні 
школи: “Дітям в ній добре, тепло, затишно, в клас вони йдуть з 
радістю, знаючи, що їх там чекають, їх люблять, їм допоможуть”. 

Головним показником якості роботи колективу школи-інтернату є те, 
як складаються долі вихованців після закінчення школи. Ми не можемо 
перерахувати всі професії, які мають наші вихованці, але впевнені, що 
більшість випускників стали хорошими людьми. 

Педагогічний колектив школи-інтернату творчо розвиває і 
використовує в своїй діяльності основні положення педагогічної системи 
А.С.Макаренка, його найважливіші принципи. “Працювати з кожною 
дитиною так, щоб вона могла сказати: “Спасибі, школо, що допомогла 
мені перемогти почуття беззахисності перед нашим суворим життям” – 
девіз роботи колективу школи-інтернату. 

Педагогічний колектив школи, розуміючи завдання в галузі освіти, 
головну увагу звертає на гуманістичний підхід до навчання та виховання.  

У нашій шкільній 
родині втілюється 

найголовніше 
покликання школи: 
“Дітям в ній добре, 
тепло, затишно. В клас 
вони йдуть з радістю, 
знаючи, що їх там 
чекають, їх люблять, їм 
допоможуть”. 
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Великосорочинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III 
cтупенів Полтавської обласої ради 

  
Директор 

Фесенко Іван Олександрович 
 

Адреса: вул. Миргородська, 40  
с. Великі Сорочинці, 

Миргородський район 
Полтавська область 

37645 
Контактні телефони: (05355) 31-6-24  

(тел/факс), 31-7-93, 31-8-50. 
  
 

У санаторній школі-інтернаті щороку навчаються, виховуються, 
оздоровлюються і лікуються близько 200 дітей з малими та неактивними 
формами туберкульозу з усієї Полтавщини за направленнями обласного 
тубкабінету та дитячих районних фтизіатрів.  

 Мета школи-інтернату: 
• створення умов для максимальної педагогічної, медичної, 

соціально-психологічної реабілітації та адаптації вихованців у реальному 
житті в системі ринкових відносин; 

• виховання на засадах козацької педагогіки;  
• наближення життя в інтернаті до умов перебування у дружній 

родині. 
Школа-інтернат має 16 навчальних кабінетів, комбіновану 

майстерню, актову залу, радіовузол, телевізори, музичні центри, DVD-
плеєри, сучасну апаратуру для проведення дискотек.  

З 15 серпня 1984 року школу-інтернат очолює людина 
надзвичайного педагогічного хисту, непересічного розуму та неймовірної 
працездатності – Іван Олександрович Фесенко. Своєю енергією, творчістю, 
ініціативою він заряджає і педагогічний колектив, який є надійним 

помічником у всіх його 
починаннях.  

У центрі 
управлінської діяльності 
директора – Особистість. 
Особистість учня, вчителя, 
колеги, батька. Саме тому в 
основу моделі навчально-
виховного процесу 
покладено принцип трьох 
єдностей: міцного здоров’я, 
розвитку здібностей, 
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духовності вихованців. Творчість директора, вчителя та учня – це та 
життєдіяльна сила, яка об’єднує всіх учасників в один працездатний 

колектив однодумців. 
Якісний склад педагогічних 

працівників  
Всього вчителів і вихователів -

34  
Мають вищу освіту – 31, 

середню спеціальну - 3 
Мають: вищу категорію -10, 

I категорію - 14, II категорію – 2, 
спеціаліст – 8  

Мають звання: 
«Заслужений учитель України», «Вчитель - методист, - 3, «Старший 

учитель» - 4, «Старший вихователь» - 1. 
У пошуках досконалості 
1993-1999 роки – експеримент по структурній перебудові навчально-

виховного процесу. 
Зміст перебудови навчального процесу: 
• Виконання домашніх завдань на уроках-самопідготовках (20 

хвилин після кожного у року під керівництвом учителя-предметника); 
• 20-хвилинні індивідуальні корекційні заняття; 
• розподіл предметів інваріантної та варіативної частин на 

першу та другу половини дня; 
• впровадження тематично-залікової форми контролю та обліку 

знань; 
• створення каталогів дидактичного матеріалу з кожного 

предмета; 
• створення довідково-інформаційної служби. 
Зміст виховної пошукової роботи: 
1993 – створення демократичної організації «Козацька Держава» як 

найвищого органу дитячого самоврядування в школі. 
1995 – запровадження перших різновікових загонів – куренів як 

структурних одиниць дитячого колективу. 
1999 – від загону-куреня – до загону-сім’ї, від загону-сім’ї до школи-

родини. 
2004 – надання дитячій організації «Козацька Держава» офіційного 

статусу. 
2000-2005 – створення виховної моделі «Школа-інтернат – родина». 
2000 - видання посібника «Плекаємо живе ядро» (з досвіду роботи 

педагогічного колективу школи-інтернату), схваленого Міністерством 
освіти і науки України і рекомендованого як науково-методичний посібник 
для використання у практичній роботі шкіл держави. 

  «Козацька Держава» має: 
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• Гімн, герб, прапор;  
• Економічний центр «Надія» з біржею праці, банком і власною грошовою 
одиницею – «сорінтом»; 
• Статут, конституцію, кодекс лицарської честі;  
• Кав’ярню, магазин, відеосалон, дискотеку. 

 
Керівні органи дитячого самоуправління 

обираються на основі таємним голосуванням,  яке 
виборів,  проходить на основі розробленого 
«Положення про вибори» і стовідсотково 
моделюють процедуру виборів, що проходять у 
суспільстві. 

 
 
   

З 1995 року в школі проходить щоденна ранкова лінійка, на якій 
звучить державний Гімн та Гімн школи, підіймається державний  прапор 
та малиновий прапор  «Козацької 
Держави». 

У школі-інтернаті 
демократично, за максимальної участі 
дітей вирішується питання навчання, 
виховання, побуту, організації 
шкільного дозвілля, позакласної та 
позашкільної роботи. Завдяки 
індивідуальному підходу до учнів, 
глибокому вивченню психологічних 
особливостей кожної дитини 
педколектив створює сприятливий мікроклімат у шкільній родині. До 
послуг дітей затишні спальні, дві бібліотеки з книжковим фондом близько 
50 тис. примірників, два читальних зали, ігрова кімната. Для зміцнення 
фізичного здоров’я дітей створені тренажерна зала, зала хореографії, 
традиційними вже стали походи вихідного дня, загальношкільні одноденні 
походи за маршрутами, військово-спортивний комплекс «Козацький гарт», 
малі «Олімпійські ігри».  
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У школі працюють 6 медпрацівників, з них: 1 лікар педіатр-фтізіатр 
та 5 медичних сестер. 

До послуг дітей наявна медична апаратура:  
- інгалятор паровий;  
- апарат для електрофорезу;  
- апарат УВЧ;  
- апарат «Корона»;  
- тубус-кварц;  
- інгалятор «Вулкан»;  
- апарат для приготування синглетно-кисневих сумішей-МИТ-С; 
- апарат «Дарсонваль»; 
- апарат ароматизатор для аромотерапії; 
- апарат «Біоптрон» (установка поляризованого світла); 
- апарат аероіонопрофілактики ЄЛІОН-132III.  

З метою адаптації учнів 
до умов суспільного життя в 
ринкових умовах у школі 
читається курс «Основи 
економіки». 

З 1996 року школа 
зарахована до складу 

навчально-методичного 
комплексу Харківського 
національного педагогічного 
університету (договір між ними 
укладений 29.11.1996 року).  

Згідно з угодою випускники-медалісти та учні, що закінчили школу з 
навчальними досягненнями високого та достатнього (не більше двох 
оцінок) рівнів, вступають до університету без вступних іспитів за 
наслідками співбесіди. 

 Педагогічний колектив зумів досягти того, щоб праця для дітей 
стала не примусом, а усвідомленим прагненням вкласти свою частинку в 

загальну справу РВЗ-сім’ї і 
шкільної родини, потребою 
щоденного життя, джерелом 
натхнення, задоволення і радості.  

Дбайливими руками 
вихованців насаджений чудовий 
сад, до 61-ої річниці Перемоги 
закладена алея ветеранів. Школа 
налагодила дружні стосунки з 
школами Криму, Києва, Запоріжжя, 
Конотопу, Львова, Світловодська.  

Має школа добрих друзів-
спонсорів, які допомагають 
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зміцнювати матеріально-технічну базу школи. За фінансової допомоги 
фірми «Астарта-Київ» у школі створені: тренажерна зала, кабінет 
хореографії, кімната аромотерапії, придбано козацьку форму; спальні 

кімнати обладнані новими ліжками 
та тумбочками, м’якими куточками. Завдяки благодійній допомозі Петра 
Приліпка, випускника школи-інтернату 1962 року, керівника приватної 
фірми «Орфей» на Донеччині, директору школи вдалося втілити в життя 
свої давню мрію – створення музею духовності, в якому відображено 
багате історичне минуле та славне сьогодення навчального закладу, 
інтелігенції рідного краю. Перлиною музею є «Рушникова хата», 
ініціатором створення якої стала приватний підприємець з м. Полтави 
Зінаїда Миронова. У музеї духовності в повній мірі реалізовано гасло: 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 

 
.  
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Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із 
сільської місцевості Полтавської обласної ради 

 

 
Директор 

Шульга Валерій Іванович. 
 
 

Адреса:с.Ковалівка, 
Полтавський район,38701 
Тел./факс: (0532) 55-67-30 

 
 
 

Полтавщина... Край, прославлений піснями і легендами, історією і 
красою, видатними людьми і чудовими куточками природи. Один з них - 
це мальовнича окраїна села Ковалівки, де з 1921 по 1926 роки перебувала 
колонія, якою керував видатний педагог світового масштабу 
А.С.Макаренко і де сьогодні знаходиться Полтавський обласний ліцей-
інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості імені 
А.С.Макаренка, який відкрито у 2001 році. Метою його діяльності є 
створення належних умов для здобуття учнями глибоких і міцних знань, 
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості. На базі 
закладу впроваджується в життя обласна Програма “Пілотний проект 
“Школа майбутнього” на 2006-2012 роки”, що затверджена 31 березня 
2006 року на сесії Полтавської обласної ради.  

Із дня створення закладу його незмінним керівником є Шульга 
Валерій Іванович – розумний, мудрий наставник як для учнів, так і для 
вчителів, людина надзвичайно енергійна і цілеспрямована. Він уміє 
організувати і послідовно впровадити в життя нові ідеї та починання, 
завжди в пошуку. За значні успіхи та сумлінну працю Валерій Іванович 
нагороджений значком “Відмінник освіти УРСР”; нагрудними знаками 

Міністерства освіти і науки 
України “Антон Макаренко” 
та “Василь 
Сухомлинський”, грамотами 
Міністерства освіти і науки 
України. Під його 
керівництвом працює 
творчий досвідчений 
педагогічний колектив. 
Серед учителів 9 мають 
вищу кваліфікаційну 
категорію, 4 – звання 
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«Старший учитель», 3 – «Учитель-методист». 
Сьогодні Полтавський 

обласний ліцей-інтернат імені 
А.С.Макаренка - це заклад, 
головним завданням якого є 
пошук, відбір, підтримка і 
допомога у розвитку здібностей 
кожної дитини. 

У ліцейних 9, 10 та 11 
класах навчаються учні із 11 
районів нашої області, їм 

забезпечені належні умови для професійного самовизначення, розумового і 
творчого розвитку. 

У роботу закладу впроваджено інноваційні педагогічні технології: за 
програмою “Школа – родина” працює початкова школа, вивчається 
інтегрований курс “Довкілля”, застосовується диференціація навчання та 
методика укрупненого структурування.  

 Навчальні програми з усіх предметів відповідають Державним 
стандартам освіти. Із основних предметів учні додатково вивчають 
спецкурси та факультативи. У 
10-11-х класах ліцеїсти за 
бажанням обирають фізико-
математичний або філологічний 
профіль. Заняття з цих 
предметів також проводяться 
викладачами вищої школи на 
базі ПДПУ імені В.Г.Короленка 
та в обласному центрі науково-
технічної творчості учнівської 
молоді. 

Заклад має хорошу матеріально-технічну базу, укомплектований 
шістьма мультимедійними комплексами та двома сучасними 
комп’ютерними класами із підключенням до мережі Інтернет. Згідно вимог 
сьогодення обладнані кабінети біології, фізики, хімії, математики, 
географії, естетично оформленні кабінети української мови і літератури, 
зарубіжної літератури, іноземної мови. Одним із найкращих у області є 
кабінет історії. Для потреб учнів функціонують бібліотека, сучасна актова, 
читальний та спортивна зали. По-домашньому затишні кімнати в 
гуртожитку. П’ятиразове калорійне харчування забезпечує їдальня на 120 
місць. На варті здоров'я дітей стоїть медична служба, а практичний 
психолог контролює найважливіші етапи шкільного життя дитини.  

Особлива увага в ліцеї-інтернаті приділяється роботі з обдарованими 
учнями. У закладі працює учнівське наукове товариство „Потенціал”. 
Завдяки клопіткій творчій праці учителів члени цього товариства щорічно 
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виборюють призові місця на олімпіадах та конкурсах-захистах науково-
дослідницьких робіт у Малій академії наук. 

У нинішньому, 2009 році, 7 учнів закладу зайняли 9 призових місць у 
ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін 

(географія, німецька мова, англійська мова, правознавство та історія). 
У обласних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН та НТУ, починаючи з 2002 року, взяли участь 73 наших 
ліцеїсти, із них призерами стали 54, а переможцями – 12. Хороші 
результати ми одержували три роки поспіль: по 10 переможців і призерів. 
У 2009 році троє наших учнів зайняли перші місця, троє – другі і п’ять 
учнів – треті місця у десяти секціях (археологія, укр..література, зарубіжна 
література, німецька мова, математика, біологія людини, хімія, етнологія 
та психологія). 

 У 2009 році двоє учнів закладу з честю представляли Полтавську 
область на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 
м.Києві і здобули перемогу: нагороджені дипломами І та ІІ ступенів.  

Ми маємо перемогу (І місце) і на Всеукраїнському конкурсі науково-
творчих робіт до 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя. 

Експедиційний 
загін “Успіх”, що діє на 
базі закладу, два роки 
поспіль є переможцем (І і 
ІІ місця) у 
Всеукраїнському етапі 
конкурсу історико-
етнографічної експедиції 
“Україна вишивана”. А 
команда учнів закладу 
“Чайка” виборола ІІ-гі 

місця в обласному і Всеукраїнському етапах дитячо-юнацької гри 
Українського козацтва “Сокіл”(“Джура”) у 2009 році.  

У вільний від занять час ліцеїсти можуть відвідати різноманітні 
предметні гуртки, ВІА, спортивну секцію, заняття зі спортивних бальних 
танців, побувати в обласному театрі, на виставці. 

ПРИЗЕРИ ІІІ (обласного) ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАДПРИЗЕРИ  МАН (ІІ ЕТАП)
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Чудовою традицією у закладі стали свята: “Алло, ми шукаємо 
таланти!”, Вечір знайомств, День самоврядування, Посвята в ліцеїсти, 

День науки, День закладу. Діти з 
великим бажанням беруть участь у 
спартакіадах, брейн-рингах, іграх 
“Ерудит-шоу”, “Козацькі розваги”, 
КВК тощо. 

Вивчають наші учні й історію 
рідного краю. Щоліта 
археологічний гурток виїздить на 
15-денні археологічні розвідки та 
розкопки, результатами яких є 

ґрунтовні дослідження археологічних пам’яток, написання наукових робіт.  
Для учнів-відмінників, переможців олімпіад і конкурсів МАН, а 

також активістів шкільного життя за рахунок позабюджетних коштів 
організовуються незабутні 
заохочувальні (безкоштовні) 
туристсько-екскурсійні поїздки по 
визначних історико-культурних 
місцях рідного краю та всієї 
держави (Київ, Канів, Переяслав-
Хмельницький, Умань 
(Софіївський дендропарк) і т.д.). 

 У ліцеї-інтернаті було вже 
сім випусків, із 195 випускників 24 
одержали золоті та срібні медалі, 
майже 90% стали студентами 

вищих навчальних закладів і успішно навчаються. Заклад співпрацює із 
Полтавським технічним університетом імені Ю.Кондратюка та 
педагогічним університетом імені В.Г.Короленка, тому більшість 

випускників вступає саме до цих 
вузів. Навчаються наші учні також 
у вузах Києва, Харкова, Черкас, 
Ужгорода. 

Педагогічний колектив 
закладу становить єдину команду, 
життєві орієнтири якої спрямовані 
на плекання майбутньої 
інтелігенції країни. Ми віримо в 
талант і творчі сили кожного учня, 
адже кожен із них – Людина. 
Людина цікава і неповторна. 
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Кобеляцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
 Полтавської обласної ради 

 
 

Директор  
Даценко Олександр Іванович 
 
 

Адреса:вул.Полтавська, 89, 
м.Кобеляки, Полтавська обл., 

39200 
Тел/факс: ( 243) 3-14-82 

 
 

Кобеляцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської 
обласної ради заснована у 1964 році. Перших учнів –вихованців трьох 
дитячих будинків, прийнято у січні 1964 року. Першочергово школа була 
розрахована на 360 дітей. 

З 01 вересня 2002 року реорганізована у спеціальну загальноосвітню 
школу-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку, із 
2009 р. – у спеціальну загальноосвітню школу-інтернат Полтавської 
обласної ради . 

Під час організації і здійснення навчально-виховного процесу 
педагогічний колектив школи дотримується Законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» , нормативних 
та інформаційних документів Міністерства освіти і науки України . 

Школа працює над проблемою «Комплексна реабілітація нерозривно 
пов’язана з соціальною адаптацією вихованців , інтеграція в соціум».  

На початок 2009 року в школі живуть і навчаються 175 учнів , з них 
164 – діти –сироти , 19 – дітей-інвалідів , що складає 16 виховних груп і 16 
класів . 

Педагогічний колектив нараховує 66 педагогічних працівників. З них 
37 учителів, 28 вихователів, педагог-організатор, практичний психолог, 
соціальний педагог, вчитель-логопед. 19 педпрацівників мають І 

кваліфікаційну категорію, 
один – ІІ , 42 – спеціалістів. 

Із 1997 року колектив 
школи очолює досвідчений 
керівник - Даценко Олександр 
Іванович . 

Саме з його приходом в 
історії навчального закладу 
розпочався період розвитку і 
розквіту. 
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Багато зусиль 
витратив директор для 
ремонту спальних 
приміщень, навчального 
корпусу, благоустрою 
території, поповнення 
матеріальної бази . 

Матеріальна база 
школи включає: 18 
навчальних кімнат 
загальною площею 1260 
кв.м, з яких 9 кабінетів, 
клас інтенсивної 
педагогічної корекції, 

соціальної і педагогічної корекції, сенсорна кімната , кімната розвиваючих 
ігор, 8 майстерень (3 слюсарні, 3 швейні, 1 столярна, 1 с/г праці), 32 
спальних кімнати, спортивна та актова зали, кабінет лікувальної 
фізкультури, кімната розвиваючих ігор , кабінет аромотерапії та музичної 
терапії, бібліотека та ін. Загальна площа всіх шкільних приміщень 6200 кв. 
м. Бібліотечний фонд становить 13175 примірників . 

Школа має невелике підсобне господарство: мікромолочну ферму (9 
корів), 67 га землі, 5 теплиць, квітники (15), сад , міні – пекарню, 
олійницю,  крупорушку та ін. 

Підсобне господарство допомагає вчителям трудового навчання 
якісно виконувати програму з трудового навчання , успішно розв’язувати 
завдання психологічної і практичної підготовки учнів у сфері 
сільськогосподарського виробництва . 

Діти разом з учителями з охотою працюють на землі, самі бачать 
плоди своєї праці: вирощена розсада у теплицях руками дітей , потім 
висаджена в полі, радує щедрими урожаями огірків, помідорів, капусти, 
солодкого перцю . 

Дівчата 9-10 класів вміють доїти корів і доять їх згідно графіка . 
Виходячи за рамки програми на уроках і в позаурочний час дівчата 

шиють сорочки, халати, брюки, спідниці, плаття, сарафани, блузи, 
рукавиці, бріджі та інші речі 2 рази на рік демонструють свої вироби у 
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актовій залі школи ( подіум ). 
На уроках столярної справи виготовляють тремпелі, держаки для 

лопат, ящики для сміття, шафи, кухонні дошки, підставки для квітів, 
ремонтують меблі.  

На уроках слюсарної справи - дверні петлі, ручки, лопати снігові, 
совки для сміття, болти , гайки , шпильки. 

Учні проводять дозвілля у 6 гуртках дитячої творчості, серед яких: 
прикладного мистецтва (лозоплетіння, вишивки, шиття, плетіння з пряжі),  
художньої самодіяльності (троїстих музиків, танцювальний, вокальний, 
фолькльорний) та комп”терний .  

Завдяки наполегливій праці керівників художньої самодіяльності 
вихованці досягли високих результатів в обласних та районних конкурсах .
 Гурток пішохідного туризму неодноразово ставав переможцем 
Всеукраїнської туристської експедиції учнівської молоді „ Краса і біль 
України „ ( напрям „ Скривджена земля „ ) . 

Високий рівень фізичної культури учнів нашої школи – інтернату на 
протязі 4 років підтверджується участю у районній спартакіаді школярів . 

На протязі років футболісти підтримують спортивну форму у 
товариських зустрічах з однолітками інших шкіл . 

Беруть участь у обласних 
змаганнях із футболу в дитячо-
юнацькій футбольній лізі, постійні 
учасники обласних турнірів із 
міні-футболу  під патронатом 
Фонда братів Павліченків . 

На міжобласному турнірі 
«Моя родина»  учні вибороли 
друге місце у команді із 
м.Полтави, м.Керчі, м.Донецька . 

У школі чистота домашній 
затишок всюди. 

Весь педагогічний колектив працює над зміцненням здоров’я 
кожного вихованця, плекає в серцях малечі добро, віру, відповідальність, 
порядність, готує їх до самостійного життя . 
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Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської 
обласної ради  

 
 

Директор  
Товченик Надія Петрівна 

 
Адреса:вул.Гвардійська,81/81 

         смт.Градизьк, 
        Глобинський район, 39072 

       Тел./факс: (265) 3-42-76 
 
 

Сім’я – ось та пристань і гавань, звідки ми з вами виходимо у 
широкий світ, ім’я якому – життя. Для кожного вихованця Градизька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат і є тією великою родиною 
та затишною домівкою, де панують згода, взаєморозуміння і повага. 

На землі, уславленій у піснях нашого земляка Олександра Білаша, у 
1958 році був закладений фундамент Градизької школи-інтернату.  

15 вересня 1962 року вперше продзвенів шкільний дзвінок для 210 
вихованців і гостинно відкрилися двері для учнів з різних куточків 
Полтавської області. 

За роки існування в школі-інтернаті склався творчий досвідчений, 
небайдужий до долі дітей педагогічний колектив.У ньому нагороджених 
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 4, вчителів методистів – 2, 
старших вчителів – 4, вчителів вищої категорії – 9. Вчителю музики 
присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». 

З 2008 року керівництво навчального закладу здійснює Товченик 
Надія Петрівна, Відмінник освіти України, талановита та енергійна людина, 
яка працює цілеспрямовано, послідовно, а головне - на перспективу. За 
короткий період часу їй вдалося створити команду однодумців, патріотів 
школи, демократичний стиль 
управління, сприятливий 
психологічний клімат. Вона розуміє всі 
тонкощі педагогічного процесу, творчо 
осмислює майбутнє життя школи. А 
для дітей зуміла стати і наставником, і 
другом, і матір’ю. За значні успіхи та 
сумлінну працю Товченик Н.П. 
нагороджена нагрудним знаком 
«Василь Сухомлинський». 
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Усі свої зусилля педагогічний 
колектив спрямовує на те, щоб 
вихованці були захищені, щоб 
створити комфортне виховне 
середовище, затишок у дитячих оселях, 
належні умови для реалізації завдань 
навчально-виховного процесу, сприяти 
гармонійній особистісній та соціальній 
адаптації учнів, бо немає нічого 
кращого, ніж щастя і добробут дітей. 

Значна увага приділяється 
розвитку матеріально-технічної бази школи. 

Проведено капітальний ремонт усіх класних кімнат, кожна з яких 
укомплектована необхідним сучасним навчальним матеріалом та зручними 
новими меблями; для зручності та збереження здоров’я дітей 
відремонтовано теплі переходи. Щоб діти почувалися комфортно і зручно, 

спальні кімнати наближені до 
домашнього затишку. Проведено 
капітальний ремонт приміщення 
їдальні, яка має вигляд дитячого 
гостинного кафе; школа перейшла на 
автономне забезпечення водою. На 
сьогоднішній день до послуг 
вихованців кімнати гігієни, ігрова 
кімната, кімнати соціально-
побутового орієнтування, 
комп’ютерний клас з мультимедійним 

обладнанням та можливістю користуватися послугами Інтернету, три 
майстерні: столярна, слюсарна та швейна, бібліотека – осередок духовного 
спілкування учнів, сучасна актова зала, логопедичний кабінет. 

У закладі створені умови для занять фізичною культурою, зміцнення 
здоров’я та профілактики захворювань: сучасна тренажерна зала з 
корекційним обладнанням, оснащено спортивну залу для гри у волейбол, 
баскетбол, малий теніс, міні-футбол, облаштовано відкриті спортивні та 
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ігрові майданчики.  
Футбольна команда школи-інтернату є постійним учасником і 

неодноразовим переможцем багатьох спортивних змагань та турнірів. 
Для учнів школи організовано 

різноманітні гуртки за інтересами: 
«Веселі нотки», «Шкіряний м’яч», 
танцювальний гурток «Калинка», 
«Сходинки до інформатики», 
«Оберіг», «Господарочка», «Юний 
художник». Створено належні умови 
для пошуку, підтримки і 
стимулювання творчо обдарованих 
дітей,самореалізації особистості у 
сучасному житті. Вихованці нашої 

школи є призерами та переможцями районних та обласних змагань, 
оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Зоряна доріжка», «Таланти 
твої, Глобинщино», Всеукраїнського фестивалю «Тепло сердець дитячих». 

 На варті здоров’я дітей цілодобово стоїть медична служба. 
Практичний психолог та соціальний педагог контролюють найважливіші 
етапи шкільного життя дитини, дбають про психологічне здоров’я 
вихованців. 

Заходиш на шкільний двір і бачиш, як акуратно побілені дерева і 
бордюри, як рівненькими рядочками вишикувались кущі і квіти, як поряд 
із старими яблунями підростає молодий сад. Молоденькі черешні та 
яблуньки радо тріпотять листочками, ніби радіють сьогоднішньому дню. 
Цей сад «Щастя» буде дарувати плоди не одному поколінню вихованців. 
Велику роботу по благоустрою території проводять працівники школи та 

учні, щоб шкільне подвір’я 
захоплювало своїм затишком і 
красою. Нещодавно були висаджені 
перші кущі троянд, а згодом – 
з’явилася ціла трояндова та 
самшитова алеї. Щовесни рясно цвіте 
яблуневий сад «Дружба». Милуються 
його красою діти, відпочиваючи у 
літньому будиночку, який оточений 
екзотичними кущами верби. З 
великим задоволенням та радістю, 

ентузіазмом та фантазією вихованці будували квіткові клумби у вигляді 
сердечка, овалу, крапельки та двох'ярусні. Влітку буяють вони пишною 
зеленню листатих лілій, папороті,цвіте люпин,ніжні ромашки, а восени 
радують око барвисті хризантеми та чорнобривці. Та з особливим 
нетерпінням діти чекають, коли ж зацвітуть екзотичні квітучі кущі та 
з’являться на калині перші багряні соковиті ягоди. 

 Школа посміхається всім і радо вітає та запрошує до себе !. 
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Андріївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Новосанжарського району Полтавської обласної ради 

 
 

Директор  
Оксана Вікторівна Борсук 

 
Адреса: с. Андріївка, 
Новосанжарський р-н 

Полтавська обл. 
39353 

 
тел. 9-30-56 

тел/факс 9-30-26 
 
 

 
У житті кожної людини школа займає особливе місце. Та ще й коли 

ця школа була для тебе рідним домом, а працівники в ній стали рідними 
батьками, подарували тобі любов, ласку і розуміння. 

Є на землі такі місця, які немов би створені для того, щоб бути 
наповненими дитячим сміхом. Саме таке місце – мальовниче село 
Андріївка, традиції виховання в якому розпочалися у 1897 році, коли за 
заповітом панів Вікентія Петровича та Глафіри Іванівни Савицьких у 
їхньому маєтку Кобеляцьким земством була відкрита сільськогосподарська 
школа. Пізніше її змінив сільськогосподарський технікум. І ось уже 35 
років зігріває теплом і турботою своїх вихованців Андріївська школа-
інтернат, відкрита в 1973 р. 

  
 
Значна робота з пристосування будівель технікуму під потреби 

школи лягла на плечі першого директора Мороховця А.М. Під його 
керівництвом переобладнані їдальня, пральня, лазня, устатковувались 
навчальні кабінети, спальні корпуси.  
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На даний час школа має 2 навчальних корпуси, 2 спальних, 1 корпус 

дозвілля з більярдною, тренажерною, тенісною, 2-ма ігровими кімнатами, 
кімнатою психологічного розвантаження, 1 корпус їдальні, 1-пральні, 1 – 
медпункт та ізолятор.  

За час існування школи-інтернату нею керували 9 директорів. Саме 
під їхнім керівництвом заклад набував сучасного вигляду, проводилась 
навчальна, корекційна і виховна роботи. 

З 2004 року школою керує молодий енергійний директор Оксана 
Вікторівна Борсук, яка пройшла шлях від вихователя, заступника 
директора з виховної роботи до керівника закладу.  

Саме під її керівництвом проведено ряд капітальних ремонтів, 
обладнано корпус дозвілля, завезено сучасне корекційне обладнання, 
зроблено все, щоб побут вихованців був максимально комфортним і 
затишним. 
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Завдяки сучасним засобам навчання значно підвищилась 
результативність навчально-виховного процесу, адже завдання школи-
інтернату – підготувати учнів до самостійного життя, зробити все, щоб 
кожна дитина знайшла місце в світі, стала  гідним своєї держави. Саме над 
вирішенням цих питань працює колектив школи-інтернату: 20 вихователів 
і 20 вчителів з яких 1 – учитель методист, 17 – мають вищу, 12 – першу 
категорії.  

Навчально-корекційна робота проходить у кабінетах лікувальної 
фізкультури, логопедії, кімнаті корекційної роботи.  

       
      Заняття з розвитку мовлення                          В кабінеті ЛФК 

 

    
 Урок с/г справи      Займаємось ритмікою 
 

    
Готуємось до самостійного життя 
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 Для вихованців обладнані затишні спальні кімнати, перетворено в 
казкові галереї коридори спальних корпусів.  

     
 
 Щоб забезпечити дозвілля учнів працює Клуб вихідного дня, у 

якому проходять свята, змагання, конкурси. 
 

      
 Налагоджена в Андріївській школі-інтернаті і шефська робота. 
 Стало традицією, що із солодощами і подарунками на свята 

приїздять до дітей працівники Полтавського УБОЗ, Полтавської ДАІ, 
Полтавської Газонафтової компанії, Полтавського клубу «Ротаракт», 
прихожани Новосанжарської православної церкви. 
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Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Полтавської обласної ради 

 
 

Директор  
Тиха Тамара Давидівна 

 
Адреса:вул.Остапа Вишні,29/38 
м.Кременчук,39619 
Тел./факс: (266) 6-21-54 
 
 
 
 

Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат була 
відкрита в серпні 1958 року на базі школи-інтернату для глухонімих дітей. 
В 1976 році працівниками управління «Кременчукжитлобуд» було 
споруджено двоповерхову будівлю сучасної школи-інтернату для 150 
вихованців. Сьогодні світлі класні кімнати з новими меблями, 
відремонтована їдальня, затишні спальні, майстерні з сучасним 
обладнанням свідчать про те, що це школа нового типу, в якій робиться все 
для реабілітації і коригування недоліків дітей з особливими потребами. 
Умови для навчання, виховання і відпочинку дітей максимально наближені 
до домашніх.  

Нелегко керувати і виживати в умовах сьогодення. З вересня 1998 
року школу-інтернат очолила Тиха Тамара Давидівна, яка пройшла шлях 
від піонервожатої, вихователя, заступника директора з виховної роботи до 
керівника школи-інтернату. Тиха Тамара Давидівна не просто талановитий 
керівник. Вона - сучасний тип директора, у якого на першому місці 
діловитість, цілеспрямованість, людяність. Для дітей вона – мати, для 
колег – мудрий порадник. 

За сумлінну і плідну працю, активну життєву позицію Тамарі 
Давидівні присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник освіти 
України». 

Колектив школи успішно 
реалізовує завдання, які направлені 
на корекцію розумових і психічних 
вад учнів, адаптацію їх до 
самостійного життя, формування у 
дітей моральних уявлень на основі 
національного виховання і 
найбільших вартостей української 
людини. 

Не кожен педагог, навіть з 
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вищою освітою, може працювати в інтернаті. Віра в кожну дитину, її 
здібності і можливості,розуміння дитячих душ, новий підхід до системи 
спеціального навчання – це якраз те, що допомогло створити справжній 
творчий педагогічний колектив. У школі працює 38 педагогів, серед них : 1  
нагороджений орденом Трудової Слави 3 ступеня;1 має звання 
«Заслужений працівник освіти України»;4 мають звання «Старший 
вчитель»; 1 має звання «Вчитель-методист»; 5  нагороджено значком 
«Відмінник освіти»;10 – спеціалісти вищої категорії. 

Оскільки емоційний стан дитини має вирішальне значення для її 
духовного розвитку, вчителі і вихователі школи намагаються створити такі 
умови, щоб школа була своєрідним оберегом, доброю домівкою, теплим 
вогником для дітей та дорослих.  

У школі працюють кабінети 
психологічного розвантаження, 
соціально-побутового 
орієнтування, з розвитку 
мовлення, лікувальної 
фізкультури, методичної роботи, 
ігрова кімната, спортивна та 
актова зали, що допомагає 
створити комфортні умови для 
розвитку дитини і корекції її 
недоліків.  

З метою успішного інтегрування дітей в суспільство створена 
сучасна практична база для здобуття учнями професії столяра, шевця, 
швеї. Дві столярні, три швейні і шевська майстерні повністю забезпечені 
сучасним обладнанням і матеріалами, завдяки чому учні на уроках 
успішно оволодівають професійними навичками. При цьому досягаються 
помітні зрушення як у загальному розвитку вихованців, так і в формуванні 
у них підвищення рівня працездатності та професійної мобільності. Діти 
самостійно виготовляють і ремонтують постільну білизну, одяг, взуття, 
меблі, що дозволяє не тільки вірно організувати трудову діяльність дітей у 
вирішенні шкільних проблем, але й виховує у них почуття господаря у 
своєму домі, допомагає легше адаптуватись до життя поза школою.  

Велика увага приділяється розвитку творчих здібностей дітей. У 
закладі працює 32 гуртки, серед 
яких такі цікаві, як «Східні танці», 
«Українські витинанки», 
«Шкіряна пластика», «Вітражне 
скло», «Чобіток», «Народні 
обереги» та інші. На базі школи 
проводиться робота гуртка 
міського будинку техніки 
«Орігамі». Щорічно кращі роботи 
вихованців виставляються у 
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Кременчуцькому краєзнавчому музеї, на обласній ярмарці педтехнологій. 
Учні школи – призери міських, 
обласних і республіканських 
виставок. За розвиток творчих 
здібностей дітей колектив школи 
неодноразово отримував подяки 
від Молодіжного парламенту 
Кременчука, Центру соціальних 
служб для сім’ї та молоді, 
Кременчуцького міського 
комітету молодіжних організацій. 
Шкільний гурт «Козачата» у 2009 
році посів третє місце в обласному фестивалі «Першоцвіт».  

Школа плідно співпрацює з міською філією обласного центру 
«Інваспорт». Учні школи – неодноразові переможці місцевих, обласних і 
всеукраїнських змагань з плавання, легкої атлетики, футболу, боулінгу, 
тенісу. Вихованці і випускники школи за останні роки здобули дві золоті і 

дві срібні медалі на 
європейських змаганнях, серед 
спортсменів з особливими 
потребами, з тенісу, плавання і 
бігу. Для занять спортом діти 
мають спортивну залу, 
обладнану сучасними 
тренажерами та спортивним 
інвентарем. Колектив школи 
був нагороджений Подякою 
виконавчого комітету 

Крюківської районної ради м. Кременчука «За багаторічну плідну працю і 
значний внесок у справу розвитку фізичної культури і спорту серед молоді 
і безпосередньо серед інвалідів». 

Навчальний процес у школі відбувається за умови постійної, 
активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, 
і вчитель є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами 
навчання; моделюються життєві 
ситуації, використовуються рольові 
ігри, спільно вирішуються 
проблеми на основі аналізу 
обставин та відповідної ситуації. 
Основними формами інтерактивної 
роботи є навчальна взаємодія учнів 
у парах і мікрогрупах. Учні 
люблять грати: і першокласники, і 
п’ятикласники, і дев’ятикласники. Тільки правила гри у них відрізняються. 
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Гра сама по-собі захоплива, але найголовніше – вона наближає тематику 
уроку до внутрішнього світу дитини з особливими потребами, отже, 
стимулює навчальну діяльність. 

Вся навчально-виховна робота в 
школі направлена на створення 
української національної школи, яка 
будується на національній культурі і 
рідній мові, правдивій історії України, 
родоводі рідного народу, його 
традиціях і звичаях. Серед 
різноманітних форм виховного впливу 
на дітей педколектив використовує 
тематичні тижні, огляди-конкурси 
дитячих виробів, нестандартні та 

інтегровані уроки, фестивалі художньої самодіяльності «Повір у себе», 
спортивні змагання «Козацькі забави», тощо. 

Сучасні матеріально-технічна, культурно-спортивна, лікувально-
оздоровча бази школи спонукають вихованців до гармонійного розвитку 
особистості. Збалансоване гаряче п’ятиразове харчування, вітамінні столи, 
дії медичної, психологічної, логопедичної служб, робота кабінету ЛФК 
забезпечують зміцнення здоров'я дітей. Дітям надається як психологічна, 
так і фізична реабілітація. Вирішено проблему  психолого-педагогічного 
супроводу дитини: в школі успішно діє кабінет психологічної реабілітації 
під керівництвом досвідченого психолога. Значна продуктивна робота з 
корекції вад мовлення дітей проводиться в кабінеті з розвитку мовлення, 
який має велику кількість сучасного ілюстративного і роздаткового 
матеріалів, дидактичних посібників, ТЗН. Придбані слухомовні 
комп’ютерні тренажери, тренажер «Черепаха», кнопкові мозаїки для 
розвитку дрібної моторики дітей з вадами мови. 

Колектив школи впевнений, що до дітей, які мають соціальні труднощі, 
треба ставитись з особливою увагою та турботою. Чітко налагоджена система 
керівництва, творчий підхід до організації режиму дня, занять, ігор, широкий 
обмін досвідом, тісний зв'язок із спеціальними школами-інтернатами області, 
інтегроване навчання – це складові, які забезпечують адаптацію дітей з 
особливими потребами та подальший вхід їх у соціум.  

Ми всі з дитинства знаємо, що діти – це майбутнє держави і народу.  
Дати шанс на майбутнє кожній 
дитині – це дати шанс на 
майбутнє народу. Тому, 
навчаючи і виховуючи 
маленьких громадян України з 
вадами розумового розвитку, ми 
хочемо зробити свій внесок у 
майбутнє України. 
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Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Полтавської обласної ради 

 
 

Директор  
Оніпко Федір Федорович 

 
Адреса: с. Михайлівка, 

Диканський район, 
Полтавська область 

38542 
Тел.факс:8(05351) 9-41-49 

 
 
 

Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – другий 
дім для дітей, обділених долею. Педагогічний та трудовий колектив з 1993 
року очолює директор Оніпко Федір Федорович; заступник директора з 
навчально-виховної роботи - Головко Микола Михайлович; педагог-
організатор – Кальник Людмила Андріївна. 

В школі-інтернаті навчаються і виховуються більше 100 дітей з 
особливими освітніми проблемами. Головним завданням педагогічного 
колективу стає орієнтація на ефективне використання збережених у кожної 
дитини систем, які здатні взяти на себе компексаторно-корекційне 
навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, необхідних 
для опанування дитиною потрібної суми знань, умінь та навичок. 

Як навчальний заклад, що, насамперед, надає учням певний обсяг 
знань та вмінь, Михайлівська спеціальна школа-інтернат спрямовує 
діяльність кожного педагога на формування у вихованців практичних 
умінь. В спеціально обладнаних майстернях хлопчики та дівчатка 
здобувають навички столяра, швачки, працівників сільськогосподарського 
виробництва та побуту. Корекційно-розвиваюча робота в інтернатних 
умовах здійснюється на спеціальних заняттях з корекції розвитку, розвитку 
мовлення, соціально-побутової орієнтації, музики, лікувальної 
фізкультури, ритміки. 

У школі обладнані 10 класних кімнат, працюють кабінети: 
логопедичний, математичний, української мови і соціально-побутового 
орієнтування, столярна та швейна майстерні, музична, побутова та ігрова 
кімнати. Учні отримують безкоштовне лікування, оздоровлення 
здійснюється в медичних установах району та області.  

Особливості роботи з дітьми, що потребують корекції розумового 
розвитку, вимагають від педагога тонкого розуміння дитячої душі, адже 
вихованці школи здебільшого не просто діти з ураженою психікою, а 
часто вихідці з сімей, де поняття любові й добра, щиросердних стосунків 
просто не існує, а маленька людина йде крізь завали болю й приниження, 
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злиденності й життєвого бруду. Тому неписаним законом буднів школи 
стала вимога ставитись до дитини як до рівної собі, пам’ятати, що на її 
неміцній ще особистості жорстоко відбилися життєві негаразди, душа її, 
як оголений нерв, і треба кликати на поміч собі серце і ніжність, свої 
любов та тепло аби утримати її від помилки чи недоброго вчинку. 

Педагогічний колектив всю свою 
діяльність спрямовує на те, щоб створити в 
інтернаті дітям добрі умови проживання, 
наближені до теплої, сучасної сімейної 
обстановки. Багато в цьому допомагають 
шефи з обласного управління юстиції, фонду 
„Відродження добра” та ін. Тому діти для 
свого розпорядження мають кольорові 
телевізори та музичні центри, особливо 

охоче проводять час в кімнаті комп’ютерних ігор, співають з „караоке”. 
Аби сприяти всебічному розвитку дітей, бо вони досить обдаровані 

природою, в школі постійно діють вокальний гурток „Калина”, української 
пісні „Барвінок”, електромузичних інструментів, драматичний та 
танцювальні колективи, працює клуб юного художника з постійно діючою 
виставкою, спортивні секції. 

Педагогічні працівники разом з учнями обладнали в школі кімнату 
„Моя країна – Україна”. Експонати і представлені в ній матеріали та 
експозиції охоплюють історію України та її народу від сивої давнини до 
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сьогодення. 
З 2003 року в школі заснована і діє козацька республіка імені 

Петра Сагайдачного. Складається вона з 9 куренів. Юні козачата 
вивчають історію виникнення козацтва в Україні, його розвиток від 
Дмитра Вишневецького до Богдана Хмельницького. Курені беруть 
участь у проведенні конкурсів строю, пісні та козацького убрання; 
іграх, козацьких забавах, театралізованих дійствах. 

Республіка має свою атрибутику та гімн: 
 

Гей, козаки-козаченьки, 
 Славно вміли жити, 
 Від заклятих воріженьків  
 Землю боронити. 
 
Скрізь гриміла ваша слава, 
Що живе донині. 
Стала слава козацькая 
Славою Вкраїни. 
 

Нині вільна й незалежна 
 Україна-ненька. 
 Її ревно захищають 
 Нові козаченьки. 
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Микільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Полтавської обласної ради 

 
 
 
 

Директор  
Собакар Віра Володимирівна 

 
 

Адреса:вул. Лісна,5, 
с.Микільське, 

Полтавський район, 
38760 

Тел./факс: (0532) 55-38-76 
 
 

В с. Микільське, за 10 кілометрів від обласного центру, красуні 
Полтави, в мальовничій зоні мішаного лісу розташована Микільська 
спеціальна загальноосвітня школа – інтернат. 

Заснована школа – інтернат  1932 роком у місті Полтаві. З 1932 по 
1970 р. – це Полтавська допоміжня школа – інтернат № 11. У 1970 р. 
школа – інтернат змінює свою адресу з міста Полтави на село Микільське 
(розміщена на базі саноторно - лісової школи для дітей з затухаючими 
формами туберкульозу). 

Вже майже 40 років гостинно розкриває школа свої обійми для дітей 
з особливими потребами. Кожна дитина в стінах закладу почувається 
захищеною та потрібною в цьому світі. 

Пріоритетним завданням для педагогічного колективу є розвиток і 
формування особистості, забезпечення соціально – психологічної 
реабілітації і трудової адаптації дітей з інтелектуальним недорозвитком. 

Принцип корекції в школі – інтернаті є пріоритетним.Добираючи 
методи  і прийоми навчання та виховання дітей, педагогічний колектив 
враховує особливості сприймання, уваги, пам’яті кожної дитини. 

З 2003 року навчальний заклад очолює Собакар Віра Володимирівна. 
На посаді директора Віра Володимирівна велику увагу приділяє 

згуртуванню педагогічного та 
учнівського колективів. Створення 
комфортних та безпечних умов 
проживання дітей, профілактика 
правопорушень, пропагування 
здорового способу життя, організація 
ефективного навчального - виховного 
процесу – ось завдання, над якими 
працює керівник. 
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В організації навчально – виховного процесу наш педагогічний 
колектив виходить із того, що важливим фактором, який підвищує 
результативність превентивної діяльності в шкільній практиці, є морально 
– психологічний клімат, характер відносин “учитель – учень”. 

Ми намагаємось перебудувати навчально – виховний процес таким 
чином, щоб педагоги і учні мали можливість для виявлення максимальної 
активності, щоб їхні стосунки будувалися за принципом: якомога більше 
поваги до людей. 

Враховуючи те, що більшість учнів потребує не тільки 
превентивних, але й корекційних дій педагога, ми відслідковуємо 
поведінку учнів, вивчаємо їх потреби в самоствердженні, подолання 
конфліктності з тим, щоб вибрати адекватні способи педагогічних впливів. 

Наш колектив узяв на озброєння технологію “Педагогічна 
підтримка”, зміст якої - допомогти школяру сформувати  внутрішню 
готовність і потребу самостійно свідомо намічати, коригувати, вибирати 
шляхи реалізації перспектив розвитку: особистісного, життєвого.  

Засоби реалізації національно-патріотичної системи виховання в 
спеціалізованій школі-інтернаті. 
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У розвитку учнів нашого навчального закладу, їх підготовці до 
самостійної життєдіяльності особлива роль відводиться корекційно 
спрямованому трудовому вихованню. 

Важливим компонентом трудового виховання дітей з обмеженими 
можливостями є формування в них стійких професійних інтересів, 
підготовка до самостійної трудової діяльності.  

Залучення учнів до різних видів трудової діяльності в школі, участі їх 
у змаганнях, в різноманітних гуртках, конкурсах, диспутах, тижнях 
“Трудового виховання” розширюють іхній кругозір учнів, допомагають 
кожному знайти своє заняття, яке відповідало б його інтересам та 
можливостям. Трудове виховання розвиває почуття відповідальності за 
доручену справу, виховує культуру праці, формує уміння та навички, готує 
дітей до самостійного життя. 

Дитина – це таємнича квітка. І допомогти кожній квітці розквітнути, 
розкритися у своїх здібностях це одне з найголовніших завдань школи – 
інтернату. Творчість притаманна кожній дитині від природи. 

 Педагогічний колектив інтернату має свій творчий почерк, цікаві 
знахідки виховної роботи з дітьми. 

 Наша школа забезпечує умови вибору різноманітних видів художньо 
– естетичної діяльності учнів, перетворення довкілля у фактор особистісно – 
творчого розвитку за допомогою духовного потенціалу різних видів 
мистецтв, використання активних форм різного характеру, спрямованих на 
самовираження та самоствердження засобами музики, образотворчого 
мистецтва, хореографії тощо. 

 Розвитку творчих здібностей дітей сприяють гуртки: декоративно – 
прикладне мистецтво, драматичний, фольклорний ансамбль “Веселка”, 
гурток хорового співу та хореографії. 
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Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

Полтавської обласної ради 
 

 
 

Директор  
Литовченко Катерина Іванівна 

 
Адреса: с.Розбишшівка,  

Гадяцький район, 
37330 

Тел./факс: (254) 5-53-28 
 
 
 
 
 

Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат розміщена 
на мальовничому березі річки Хорол в колишньому маєтку поміщика 
Урсатьєва Олександра Григоровича.   

Територія, де тепер розташоване с. Розбишівка, здавна була придатна 
для землеробства, це й зумовило її раннє заселення. 

Майже з усіх боків захищена підвищеннями і великими горбами. 
Багата на родючі грунти, ліс, який служив добрим будівельним матеріалом, 
і обводнена річкою Хорол, ця місцевість ніби сама запрошувала до себе на 
поселення працелюбних землеробів. 

Перші відомості про село відносяться до середини 17 століття (1658 
рік). Походження назви села пов’язується з вторгненням Івана Виготського 
на землі Богдана Хмельницького. Війська Виготського проходили через 

село. Дійшовши до річки Хорол, вони 
перейшли її вбрід і розвішали на березі 
сушити свій одяг. З цим і пов’язується 
походження назви села: спочатку 
Розвишівка ( від слова розвішувати), а 
пізніше - Розбишівка.  
На початку 18 століття с.Розбишівка 
належало сотнику Василю Чуйкевичу, а 
потім Саві Рогозинському за 
універсалом гетьмана. На володіння 
селом Рогозинський мав жалувану 
грамоту Петра 1. 

У другій половині 18 століття село належало польському магнату 
Вишневецькому. В Полтавських „Губернських вєдомостях» згадується, що 
в селі була суконна фабрика наслідників Григорія Оболенського. Пізніше 
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село стало належати панові Родзянку, який згодом збанкротував та ще й був 
замішаний у замаху на Олександра ІІІ. Жовтневий переворот у Петербурзі 
докотився і до Розбишівки. В селі було утворено сільську Раду.  

Вся поміщицька земля і с/г реманент перейшли у розпорядження 
комнезаму, майно маєтку було конфісковано районною Радою і передано в 
користування установам Радянської адміністрації в м.Гадячі. 

Спочатку на території маєтку був агротехнікум. 

З 1938 року у панському маєтку розміщується дитячий будинок для 
дітей-сиріт. 

У роки окупації дитбудинок евакуйовано до Челябінська. А  1945 
року у відремонтованому приміщенні дитячого будинку знову з’явилися 
юні мешканці. Привіз їх Самійло Йосипович Гуревич, який до війни 
очолював дитячий будинок у Кременчуці.  

Дітям-сиротам у ті роки жилося особливо сутужно. Та зігрівали дитячі 
серця працівники цього закладу, які були за маму і за вчительку. Майже з 
перших днів заснування дитбудинку працювала тут Параска Кирилівна 
Колісник.  Нині пенсіонерка проживає в с.Розбишівка. 

24 вересня 1966 року в результаті реорганізації на місці дитбудинку 
створено школу-інтернат для розумово відсталих дітей. 

Отже, 24 вересня 1966 року – дата заснування  Розбишівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат. У цей період тут було 9 
навчальних класів, навчалося 127 учнів. Очолював заклад Чернушенко 
Олександр Йосипович.  
У 1969 році школа налічує 139 учнів. З цього року директором школи 

працює Капустянський Григорій 
Данилович. Розпочато будівництво 
нового приміщення школи. З 1970 
року очолює заклад Мусієнко Микола 
Іванович. В школі ведеться підготовка 
до побудови свого тепличного 
господарства. У 1973 році справив 
новосілля навчальний корпус школи. 
В цей період директором закладу є 
Приступа Микола Степанович. З 2003 

Лектори Розбишівського 
Агротехнікуму – 1932 р. 
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року директором школи працює Литовченко Катерина Іванівна. 
Сьогодні спальний корпус школи-це куточок відпочинку з сучасними 

меблями та квітами, просторими, світлими спочивальнями з новими 
ліжками і шафами, гардинами і ковровим покриттям. 

У вересні 2006 року школа святкувала свій 40 - річний ювілей з дня 
заснування. За багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, високий 
професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію освітянських програм у 
районі, Полтавською обласною радою директора закладу Литовченко К.І. 
нагороджено почесною грамотою та нагрудним знаком. Це заслужена 
оцінка її роботи. 

Основні завдання школи-інтернату: 
-навчання і виховання дітей з вадами розумового розвитку за 

спеціальними  програмами і навчальними планами; 
-професійно-трудове навчання та 

професійної орієнтації, направлених на 
 -підготовку з оволодіння  

спеціальностями; 
-корекція недоліків розумового та 

фізичного розвитку в процесі 
загальноосвітнього та професійного 
навчання, виховної роботи, спеціальних 
занять по виправленню недоліків 
загального та мовного розвитку, а також 
лікувально-профілактичних заходів. 

Матеріальна база школи дозволяє організувати навчання, виховання 
та корекційну роботу з дітьми, які потребують особливих умов розвитку.  

Про здоров’я вихованців школи-інтернату дбають медичні 
працівники.  
Для поліпшення ефективності корекційної роботи в спеціальних школах-
інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного та психічного 
розвитку стало можливим використання сучасних засобів навчання. 

До послуг вихованців просторі , світлі класи, комфортабельні спальні, 
сучасне приміщення шкільної їдальні, швейні та столярна майстерні, лазня. 
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Всього в школі працює 36 педагогів, з них: 13 дефектологів. 

Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється 
диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, 
індивідуальних особливостей і можливостей учнів. 

Кімната ЛФК у Розбишівській спеціальній загальноосвітній школі-
інтернаті почала працювати  з 2007 навчального року.  

Шведська стінка 
використовується для корекції зору, 
зросту, деформації хребта: сколіозу, 
кіфозу; качання пресу. 

„Змійку” можна 
використовувати для різних вправ з 
ходьби, бігу, стрибків по прямій лінії 
або по колу, що сприяє розвитку 
координації рухів, Сенсорні м’ячі 
широко використовуються в 
реабілітації дітей, що мають рухові 
порушення. Модульний набір 
„Стрибунець” являє собою об’ємні 

поролонові фігури(три штуки) в чохлах з синтетичної тканини.  
Під час виконання цих вправ на модульном наборі «Стрибунець» у 

дітей розвивається координація рухів, спритність, сміливість, увага. 
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Велотренажер сприяє розвитку та корекції дихання, координації рухів. 
Бігова доріжка сприяє розвитку та корекції дихання, витривалості, 

опорно-рухового апарату, м’язів. 

 
Метою логопедичної роботи в школі-є корекція порушень мовлення і 

мови дітей та підготовка їх до систематичного навчання.  
Комп’ютерний слухомовний тренажер „Світ звуків” ефективно сприяє 

розвитку мови та мовлення дітей, формує базу слухових образів, розвиває 
навички розпізнавання та диференціації немовних звуків, орієнтації у звуках 
навколишнього середовища.  

Стіл-ванна для ігор з водою та піском 
сприяє розвитку комунікативних функцій 
мови, розвитку мовного дихання. 

 Спеціальні корекційні заняття з 
соціально-побутового орієнтування 
спрямовані на практичну підготовку учнів до 
самостійного життя і праці. 

 
Педагогічний колектив постійно дбає 

про підвищення свого фахового та 
професійного рівнів. 

Якщо працювати з глибокою відповідальністю і наполегливістю , то 
труднощі і негаразди колективом завжди будуть подолані. Колектив школи-
інтернату завжди сумлінно ставиться до вирішення тих чи інших питань.  
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Шишацька обласна гімназія-інтернат для обдарованих дітей 
Полтавської обласної ради 

 
 
 

Директор  
Діденко Надія Іванівна 

 
 

Адреса: вул..Павлика,34 
смт.Шишаки,  

38000 
Тел./ факс: (252) 9-12-71 

 
 
 

Виховуємо майбутню еліту нації 
Мов корабель, моя гімназія пливе. 
У морі знань і добрих справ живе. 

Мудрістю вчителя і словом незабутнім 
Ми впевнено вдивляємось в майбутнє! 

 
Під час відвідин Шишаків один із найвідоміших українських поетів 

Іван Драч влучно зауважив: «Надзвичайно поетична душа подарувала 
цьому навчальному закладу дуже світлу назву – «Шишацька обласна 
гімназія-інтернат для обдарованих дітей». Я б так хотів повернутися в 
дитинство і вчитися у справжній перлині серед найкращих навчальних 
закладів Полтавщини!» 

Шишацька гімназія гостинно відкрила двері 1 вересня 1995 року, а з 
1 вересня 2003 року – це заклад нового зразка, що розвивається у рамках 
непростої і проблемної програми «Створення умов для розвитку 
індивідуальних творчих здібностей обдарованих дітей». 

У гімназії навчаються 360 учнів, викладають різні предмети 38 
учителів. Із них: сім мають почесне звання «Вчитель-методист», шість - 
«Старший учитель», троє – «Відмінник освіти України».  

За чотирнадцять років існування гімназії 70 учнів стали 
переможцями і призерами обласних олімпіад, 41 - Конкурсу-захисту 
наукових робіт МАН. Із 624 випускників гімназії 551 (а це 88%) 
продовжили навчання у вузах України та за кордоном, 126 учнів 
нагороджені золотими, 53 – срібними медалями. Всі випускники успішно 
склали тести ЗНО і зараз навчаються у вищих начальних закладах. 
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Незмінним директором 
гімназії-інтернату є талановита, 
енергійна, цілеспрямована, 
принципова, вимоглива людина 
– Діденко Надія Іванівна – 
заслужений працівник освіти 
України, Відмінник освіти 
України, кавалер ордена 
княгині Ольги ІІІ ступеня. У 
центрі уваги очолюваного нею 
педагогічного колективу – 

вільний, всебічний розвиток особистості кожного гімназиста у всіх її 
індивідуальних проявах і здібностях в атмосфері сприяння, психологічного 
супроводу, взаємодопомоги та взаємопідтримки. 

Значна увага в навчальному закладі приділяється розвитку 
матеріально-технічної бази. Проведено капітальний ремонт приміщень 
інтернату, усіх класних кімнат, кожна з яких укомплектована необхідним 
сучасним навчальним матеріалом та зручними меблями. Обладнано два 
комп’ютерних класи, лінгвістичний кабінет, кабінети хімії, біології, 
математики, географії та фізики укомплектовані інтерактивними дошками 
з мультимедійними проекторами. 

Учні мають змогу працювати в системі Інтернет, створено власний 
сайт закладу: www.shyshakygymn.at.ua 

Значна увага в гімназії 
приділяється вивченню 
іноземних мов. Для 
забезпечення високого рівня 
володіння англійською мовою 
гімназія постійно підтримує 
зв’яки з Корпусом Миру США, 
волонтери якого протягом 
кількох років працювали в 
стінах навчального закладу, 
навчаючи дітей володінню 

розмовною та діловою іноземною мовою. Учні гімназії брали участь у 
міжнародних програмах обміну майбутніх лідерів. Зокрема, 3 учні 
вибороли право на навчання в США. 

Гімназисти живуть не лише «довгими» уроками та «короткими» 
перервами, а й цікавим та багатогранним позакласним життям. Учні 
гімназії мають змогу розвивати свої здібності в предметних та естрадних 
гуртках. Під керівництвом музичного наставника Лазаренка Є. В. 
гімназисти стали лауреатами та дипломантами різних конкурсів та оглядів: 
Всеукраїнського фестивалю «Українська хата», дитячого хіт-параду 
радіопрограми «Полтавський хіт», Всеукраїнських фестивалів «Блакитний 
вогник» та «Дитячий зорепад».  
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У стінах гімназії працює Зразковий танцювальний колектив «Зірки 
надії». Від самого початку діяльності головним завданням колективу стало 
оволодіння засобами танцювального мистецтва, удосконалення 
танцювальної техніки та зразкове виконання танцювальних композицій, 
виховання у дітей любові до хореографічного мистецтва, вивчення його 
історії. У репертуарі «Зірок надії» – композиції сучасного, народного та 
бального танців, жанрові замальовки та композиції в стилі «модерн». Під 
керівництвом талановитого хореографа Саражин І. П. колектив брав участь 
у обласних заходах та фестивалях, національному фестивалі «Різдвяні 
канікули» у Києві, обласному конкурсі «Шукаємо таланти», у 
загальнонаціональному фестивалі «Талановиті діти України», виступав на 
заключному гала-концерті в Українському Домі (м. Київ), був запрошений 
на фестиваль «Смарагди Карпат». 

Для учнів проводиться багато культурно-розважальних заходів, що 
стали традиційними і відомими не тільки в районі, а й в обласному центрі.  

Це і «Посвята в гімназисти», і «Сам собі артист», і «Міс гімназії», і 
«День сміху», і «День гімназії». «Кольорові ігри» - один із способів 
самовираження гімназистів. 

У навчальному закладі створені всі умови для занять спортом: 
придбано сучасне обладнання для спортивної зали, встановлені тренажери, 
закуплена форма для футбольної та баскетбольної команд гімназії. 

Ось уже 11 років учні гімназії під керівництвом вчителя історії, 
«Вчителя-методиста» В. А. Соловей беруть участь в археологічних 
розкопках. Подібні експедиції є, по суті, унікальними. Члени учнівської 
археологічної експедиції співпрацюють з Національним музеєм-
заповідником українського гончарства в Опішному та Інститутом 
керамології – відділенням Інституту народознавства Національної 
Академії Наук України, Центром охорони та дослідження пам’яток 
археології управління культури Полтавської обласної державної 
адміністрації. Головним спонсором всіх експедицій є ЗАТ «Оболонь» та 
його почесний президент, народний депутат О. В. Слободян, який 
забезпечує фінансову підтримку експедиції. Учасники експедицій 
отримують навички роботи дослідника-археолога, вивчають процес і 
методику дослідження, на практиці в ході археологічних розвідок 
виявляють пам’ятки давнини, описують і наносять їх на карту, 
задокументовують знахідки, вивчають історію рідного краю та 
загартовують свій організм.  

Формуванню особистості учнів з високим національно-культурним 
потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного сприяє ознайомлення з 
набутками культури та оволодіння технікою народних ремесел. Неабияку 
роль у цьому процесі відіграє опанування дітьми методу аплікації, метою 
якого є вивчення основ кольорознавства, образотворчої грамоти і 
реалістичного малюнка. Значних успіхів у цьому напрямку досягла 
Щербань Наталія під керівництвом учителя трудового навчання, Вчителя-
методиста Давиденко В.Г. 
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У навчальному закладі 
здійснюється професійна 
підготовка водіїв 
автотранспортних засобів 
категорії “В”, з 2007 р. – 
операторів комп’ютерного 
набору, операторів 
комп’ютерної верстки, 
секретарів керівника. 

В нашій гімназії 
навчаються обдаровані діти з 

семи районів області. 54 учні проживають в інтернаті де створені належні 
умови: п’ятиразове харчування, кімнати облаштовані сучасними меблями, 
підключене супутникове телебачення, обладнані душові кабінки.  

У вільний від занять час учні, які проживають в інтернаті, ходять до 
музичної школи, проводять спортивні тренування, у кімнаті відпочинку 
можуть послухати музику чи просто поспілкуватися у приємній 
обстановці. Їм подобається у гімназії, і вони не шкодують, що приїхали 
навчатися у Шишаки. 

Із листа випускниці гімназії Супруненко Ірини: «У кожного на цій 
землі є місце, куди він приносить всі свої радості і жалі. Для гімназистів це 
місце спільне. Ми завжди будемо повертатися туди, де чути голос класного 
керівника, чути сміх найріднішого класу. Зазвичай, у книжках перші 
сторінки не надто цікаві, не захоплюючі, але в нашій повісті, повісті 
гімназиста - все навпаки. Ми пірнули у вир емоцій, почуттів, у плин 
вічного руху вперед прекрасної сім’ї, несхожої на жодну із класичних 
родин. У ній 360 вихованців, і кожен з них отримує максимум уваги і 
любові. Ми любимо тебе, наша гімназіє, ми любимо вас, рідні вчителі. Ви 
навчили нас того, чому не навчить жоден підручник. Разом з вами ми 
відшукали те, що не можна висловити словами: ми знайшли тут самих 
себе.» 
 
 
 
 
 



 66

Кременчуцька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів Полтавської обласної ради 

 
 
 
 

Директор  
Кузема Олександр Васильович 

 
 
 

Адреса: вул..Чкалова, 
 м.Кременчук, 

39623 
Тел./факс: (266) 5-39-77 

 
 
 
 

Школа-інтернат розпочала свою діяльність з 1 січня 2004 року. 
Навчальний заклад створено шляхом реорганізації загальноосвітньої 
школи №21 міста Кременчука, яка функціонувала з 1976 року 

Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І – ІІІ степенів  
Полтавської обласної ради – це: 
• впровадження передових технологій у навчально-виховний 

процес; 
• створення належних умов проживання для вихованців у 

гуртожитку (затишні спальні кімнати, кімната відпочинку ) 
• науково-дослідницька робота учнів; 
• шкільна рада самоврядування; 
• сприяння розвитку творчих задатків (гуртки хореографії, 

вокальний, “Дивосвіт”, драматичний, секція дзюдо); 
• українська мова навчання; 
• вивчення інформатики з 6 класу; 

• комп’ютерні класи з 
виходом до мережі Інтернет; 

• вивчення англійської 
мови з 2 класу; 

• профільне навчання в 
старшій школі. 
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Навчальний процес у 2009 – 2010 навчальному році забезпечують 23 
педагоги, 6 вихователів, соціальний педагог, практичний психолог. 

Рівень педагогічної майстерності: 
Категорії: 
Вища—12 
Перша—5 
Друга—4 
Спеціаліст—10 
Мають звання: 
Старший учитель—4 
Учитель-методист—1  
Методична проблема, над якою 

працює школа: 
“Формування творчої особистості 

через впровадження технології проектного 
навчання”. 

На базі школи працює музей Бойової 
слави 219 Кременчуцької і Берлінської 
танкової бригади, який був відкритий 
08.05.1985р. на ознаменування 
сорокарічної перемоги над німецькими загарбниками. 

На відкритті були присутні понад 50 ветеранів цієї бригади на чолі з 
начальником штабу підполковником Потєхіним М.І. 

У музеї зібрані матеріали про кожного з цих ветеранів, їхні особисті 
речі. 

Заслуговують на особливу увагу експонати музею: газета “Робітник 
Кременчуччини” (липень-вересень 1941р.); журнал “Огонёк” (травень 
1917р.); “Журнал для хозяекъ” (1917р. липень)  

Музей занесено до каталогу кращих музеїв Полтавської області. За 
результатами конкурсу “Музей міста” школа-інтернат посіла перше місце і 
нагороджена копією бойового прапора 219 танкової бригади та почесним 
дипломом. 

Шкільний музей є центром патріотичної роботи не тільки нашого 
навчального закладу, а й мікрорайону. Сюди з радістю приходять ветерани 
та учасники Великої Вітчизняної війни. 
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Варварівська спеціальна загально-освітня школа інтернат Карлівського 
району Полтавської обласної ради 

 
 
 
 

Директор 
Пирлик Раїса Григорівна 

 
Адреса: с.Варварівка,  
Карлівський район,  

39512 
Тел./факс: (246) 9-31-40 

 
Варварівська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат 

Карлівського району Полтавської обласної ради заснована 11 січня 1964 
року на базі Варварівського дитячого будинку.  

Школа розташована в центрі мальовничого села Варварівка. 
Педагогічний колектив пройшов нелегкий шлях становлення навчального 
закладу. На чолі колективу - директор Пирлик Раїса Григорівна молода, 
енергійна жінка, умілий педагог, керівник, людина з високими моральними 
цінностями.  

Матеріальна база школи дозволяє організовувати навчання, 
виховання та корекційну роботу з дітьми, які потребують особливих умов 
розвитку. До послуг вихованців просторі світлі класи, які розміщені в двох 
навчальних корпусах, комфортабельні спальні приміщення, 

реконструйоване й осучаснене 
приміщення шкільної їдальні, швейна та 
столярна майстерні, лазня. Нагляд за 
здоров’ям учнів ведуть медичні 
працівники. Навчально - виховний 
процес забезпечують ЗО кваліфікованих 
педагогічних працівників. 

З них: 2 вчителі методисти, 2 
старші вчителі, 4 вчителі вищої 
категорії. В умовах школи - інтернату 

учні мають можливість здобувати трудові 
навички за профілями: столярна і швейна 
справи, сільськогосподарська праця. Для 
ведення підсобного господарства школа 
має 16 га орної землі. 

Випускники школи продовжують 
навчання на базі Карлівського СПТУ № 
50 та інших професійно - технічних 
закладів області. Педагоги постійно 
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дбають про становлення і розвиток виховної системи. Особлива увага 
звертається на формування особистості школярів та подальшу соціалізацію 
вихованців. Педпрацівники піклуються про виховання кращих рис 
характеру в дусі національних традицій, звертають увагу на правове 
забезпечення виховного процесу, дбають про розвиток учнівського 
самоврядування. Розвитку творчих здібностей сприяє організоване 
дозвілля дітей та заняття в гуртках. 

Для забезпечення активного 
відпочинку обладнані ігрові кімнати та 
спортивний майданчик. 

Педагоги школи постійно дбають 
про підвищення свого фахового рівня. У 
школі діють методичні об'єднання 
вчителів предметників, вчителів 
початкових класів, вихователів. 
Зростання педагогічної майстерності 
відбувається під час проходження 

курсової підготовки на базі Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. 
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Лубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
 Полтавської обласної ради 

 

 
 

Директор  
Данильченко Володимир Борисович 

 
 

Адреса: вул..Лисенка, 8 
м. Лубни,  

37500 
Тел./ факс: (261) 57-48-42 

 
 
 
 

У затишному куточку старовинного міста Лубни, за адресою, вулиця 
Лисенка 8, розташована Лубенська спеціальна загальноосвітня школа - 
інтернат, якій у 2010 році виповнюється 55 років. 

Наш навчально-виховний заклад покликаний здійснювати навчання і 
виховання дітей з недоліками розумового розвитку за спеціальніми 
навчальними планами і програмами, проводити професійно-трудове 
навчання і професійну орієнтацію вихованців за професіями , які доступні 
дітям в опануванні: столяра, маляра-штукатура, шевця, швачки. Основне 
завдання діяльності усього педагогічного колективу - корекція недоліків 
розумового і фізичного розвитку в процесі навчання та виховання, 
виправлення дефектів загального і мовного розвитку, а також здійснення 
лікувально - профілактичних заходів. Для вирішення завдань навчально - 
виховного процесу наша школа має відповідну матеріальну базу, яка, 
порівняно з минулими десятиліттями, швидко зростає в останній час як у 
кількісному , так і якісному значенні. 

Школа стрімко здобуває нове обличчя : відновлюються навчальні 
корпуси, спальні приміщення, модернізується санітарно- гігіенічна база. 
Створені гарні умови для навчання у класних приміщеннях. Велике 
значення має впровадження у навчально-виховний процес сучасної техніки 
та пристроїв. Для зручності проживання вихованців придбані нові меблі, 
оновлено спальні приміщення, поліпшується оздоровчо-лікувальна база, 
яка так необхідна нашим учням. 

Друге десятиріччя очолює навчально-виховний заклад директор - 
Данильченко Володимир Борисович, людина з великим життєвим 
досвідом, талановитий педагог , гарний організатор злагодженої роботи 
школи-інтернату. Ініціативна Людина, Володимир Борисович, організовує 
колектив школи на виконання як навчально-виховних завдань , так і на 
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вирішення нагальних господарських справ. Особливу увагу він приділяє 
вихованцям школи, а їх - 127.  

Багаторічна історія нашого навчального закладу, як допоміжної 
школи – інтернату для розумово відсталих дітей, започаткована 11 серпня 
1955 року наказом №117 завідуючого обласним відділом народної освіти 
від 9 серпня 1955 року. Цим наказом учбовий заклад лише 
реорганізовується. Історичне коріння його набагато глибше. 

Ще в 1945 році, коли місто тільки почало відбудову після страшної 
війни, яка знищила майже все господарство країни, забрала багато 
мільйонів життів наших співвітчизників, уряд нашої Батьківщини вбачав 
першочерговим своїм завданням піклування про дітей. У колишньому 
панському маєтку по вулиці Лисенка 6 1 жовтня 1945 року відкривається 
Лубенська школа – інтернат для глухонімих дітей. Директором було 
призначено тов. Боргуна Миколу Івановича, який працював на посаді 
завучбової частини ремісничого училища №3 заводу «Комунар». 

Школа швидко комплектується кадрами. 1 листопада 1945 року 
школа приймає перших вихованців. Станом на 1 березня 1946 року їх 
налічується - 15, а в липні – 19.На протязі 1946 - 1954 років директорами 
школи працювали : Копотун С.В.,Сахно Д.І., Бурма Д.Н. Загалом, у школі, 
згідно наказу № 45 від 01.09.53, навчалося 70 учнів.  

Документально з’ясовано, що допоміжна школа- інтернат 
започаткувала своє існування 11 серпня 1955 року. 15 серпня 1955 року 
керування навчальним закладом прийняв Тесля Григорій Іванович – 
перший директор допоміжної школи. 

Кожного ріку кількість учнів і класів збільшується. У 1966 - 1967 
навчальному році за парти сіло 135 учнів. Перший випуск 7го класу 

відбувся у 1960 році. Згідно 
загальносоюзної шкільної 
реформи, яка проводилась в той 
час у країні, семирічки 
змінювались восьмирічками. 
Лубенська допоміжна школа-
інтернат також стає 
восьмирічною, тому перший 
випуск учнів восьмого класу, які 
навчались в школі з першого, 
відбувся в 1963 році. У 1966 -
1967 навчальному році кількість 

учнів зростає до 135 чоловік, що складає 9 класів-комплектів. У школі на 
той час працює 14 вчителів та 12 вихователів. Розгортається позакласна 
робота, працюють такі гуртки : «Умілі руки», співочий, танцювальний, 
юннатів, фізкультурний, ляльковий, гурток казок. У гуртках вихованці 
займались цікавою їм практичною роботою. Мали певні, підчас доволі 
високі, результати. Так, гурток «Умілі руки», яким керував вчитель 
столярної справи Литвинов Микола Петрович, представив на міжнародну 
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виставку, яка відбулась в місті Прага ( Чехословаччина), модель залізниці, 
випиляної з фанери, оздобленої потягами, вокзалом, рейками, стрілками . 
Модель приводилася в рух і працювала від акумуляторної батареї. Розмір 
залізниці складав 1.5 м2. Гуртківців нагородили міжнародною «Першою 
премією», а Миколу Петровича - спеціальною медаллю. У школі 
працювали три майстерні ( швейна, столярна і шевська), у яких діти 
виробляли продукцію для потреб школи. По закінченні школи учні 
отримували розряди з правом працювати на виробництві.  

В 60х роках школа швидко розбудовується : збудовано приміщення 
нової школи на 6 класних кімнат, зведено приміщення клубу, побудовано 
харчоблок, швейну майстерню. Цікавими є сторінки виховної та загально-
розвиваючої роботи : загальношкільні піші походи по рідному краю, 
подорожі на катері по річці Сула до Кременчуцького водосховища та 
подорожі до видатних міст Радянського Союзу, зокрема: у 1959 році до 
Москви, 1963 році до Одеси, 1964 – до Ленінграду. В 1965 та 1966 роках 
учні побували в Києві та Полтаві. Багата історія рідного краю, оточуюча 
природа, великі міста та їх краса, сприяли розвитку кругозору дітей та 
вихованню в них патріотичних почуттів до своєї Батьківщини. 

Кращі традиції корекційної педагогіки продовжуються і в наш час. 
На сучасному етапі реалізація принципів гуманізації освіти сприяє 

подоланню стереотипів у розумінні проблем навчання і виховання дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку, відходу від концентрації уваги на 
уражених функціях. Мета педагогічного колективу школи – орієнтація на 
ефективне використання збережених систем, здатних взяти на себе 
компенсаторно-корекційне навантаження, цілеспрямований розвиток 
психічних процесів, необхідних для опанування дитиною з особливими 
освітніми проблемами потрібної суми знань, умінь і навичок з метою їх 
інтеграції в суспільство. 

Школа-інтернат є, насамперед, навчальним закладом, який надає 
учням певний обсяг знань та вмінь. Але для школярів важливим є вміння 
користуватися набутими знаннями, тому основним напрямком роботи 
педагогів є формування в учнів практичних умінь. Так, в шкільних 
майстернях діти здобувають навички з 4-х професій: маляра-штукатура, 
майстра з ремонту взуття, швачки, столяра. Корекційно-розвивальна 
робота  з учнями в умовах інтернату відбувається на спеціальних заняттях: 
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розвитку мовлення, соціально-побутової орієнтації, лікувальної 
фізкультури, музики і ритміки. Крім того, корекція інтелектуальної та 
психічної сфери відбувається на усіх уроках, виховних та позакласних 
заходах.  

Проводять цю роботу вчителі та вихователі, яких у школі 
налічується 43 чоловіки. Серед них 15 – учителі-дефектологи, 7 педагогів є 
студентами факультету корекційної педагогіки УДПУ ім. М.Драгоманова. 
В школі обладнано 10 класних кімнат, 5 навчальних майстерень, кабінет 
психолога, соціально-побутової орієнтації. До послуг учнів актовий зал, 
бібліотека з читальним залом, ігрова кімната, кімната для перегляду 
телепередач. При медпункті працює процедурний, фізіотерапевтичний 
кабінети. В школі діють 16 гуртків за інтересами. 

 
 Навчально-виховна робота педагогів, турбота обслуговуючого 

персоналу спрямовані на створення домашнього затишку та родинного 
тепла для кожної дитини. 
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Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа- інтернат 
Гребінківського району Полтавської обласної ради. 

  
 

Директор 
Ричка Надія Миколаївна 

 
 

Адреса: вул.Дзержинського, 59,  
с.Майорщина,  

Гребінковський район, 
37420  

Тел./факс: (259) 2-16-90 
 
 
 
Майорщинська спецшкола інтернат розташована в малювничому 

місці села Майорщина, на березі річки Сліпорід, в колишньому панському 
маєтку в пристосованих приміщеннях. Після Жовтневої революції у маєтку 
розташувався радгосп, а вже з 1937 року будинок – інтернат для дітей 
сиріт. У тяжкі роки Великої Вітчизняної війни в цих приміщеннях було 
облаштовано будинок – інтернат для дітей військовослужбовців.З 1945 по 
1947 роки інтернат став домівкою для дітей – сиріт, батьки яких загинули в 
роки війни. Свою історію спецшкола – інтернат розпочала з 1967 року, 
коли була перейменована в допоміжну школу – інтернат для дітей, які 
потребують корекції розумового і фізичного розвитку. 

Сучасна школа – інтернат – це ціле дитяче містечко: великий 
двоповерховий навчальний корпус з просторою світлою їдальнею на 170 
місць та харчоблоком, який здано в експлуатацію в вересні 2008 
року;навчальний корпус 1 – 4 класів, майстерні, спальний корпус, пральня, 
котельня, підсобне господарство та інші допоміжні будівлі, які 
розташовані на 8 га. 
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У даний час в школі навчається 115 учнів, які потребують корекції 
розумового розвитку ,з них 23 – діти – сироти та діти, які позбавлені 
батьківського піклування. 

Протягом існування школи – інтернату педагогами творчо 
впроваджується досвід А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших 
видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів. В основі виховної роботи 
педколективу школи – інтернату  

Нелегко, звичайно, працювати директором спецшколи – інтернату. 
Треба дітей одягти, взути, створити домашній затишок в спальних кімнатах, 
кімнатах відпочинку, калорійно нагодувати, вберегти від нещасних випадків 
та інфекційних захворювань, впроваджувати творчий навчально – виховний 
процес, виховати патріотів своєї держави та школи – інтернату з високим 
моральним світоглядом, які б завжди і скрізь дорожили честю рідної школи 
- інтернату;уміти знайти спонсорів і шефів та захопити їх до співпраці, 
підібрати педагогічні кадри, які б присвятили себе самовідданій праці в 
школі – інтернаті.З листопада 1999 року школу – інтернат очолює Ричка 
Надія Миколаївна , яка пройшла шлях від піонервожатої до директора. 

Педагогічний колектив спецшколи – інтернату працює над 
вирішенням проблем: 

• максимальне подолання вад розвитку дітей, які потребують 
корекції розумового розвитку; 

• здійснення індивідуального та диференційованого підходу до 
учнів з урахуванням їх психофізичного розвитку особистості; 

• забезпечення якості знань учнів школи – інтернату. 

 
 

 
Надія Миколаївна ( в центрі) з 
випускниками та колегами 

Працівники школи-інтернату 
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Модель методичної роботи педагогів спецшколи – інтернату 
 

Школа 
передового 

педагогічного 
досвіду 

 Психоло-
педагогічний 
консиліум 

(Бондар С.В.) 

 Психолого – 
педагогічний 
спецсемінар 

(Радченко Г.А) 
  

 
 
У школі – інтернаті -  34 педпрацівники ( учителів – 17, вихователів – 

15, психолог – 1, логопед – 1, музичний керівник – 1). 
Школа – інтернат має 9 класних 

кімнат, 4 кабінети, 2 майстерні 
(столярна,швейна), сільськогосподарський 
клас.  

Навчальні кабінети, класні кімнати, 
забезпечені необхідним навчальним 
приладдям, унаочненням, картами, 
таблицями, схемами, роздатковим 
дидактичним матеріалом відповідно до 
навчальних програм Міністерства освіти і 
науки України, схваленими відповідною 
комісією Науково – методичної ради з 
питань освіти. 

Бібліотека школи – інтернату 
нараховує 2353 примірників, підручниками 
учні забезпечені майже повністю. 

Школа – інтернат має телевізори, 
акустичну систему, магнітофони, DWD та 
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Заняття в швейній майстерні 
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інші технічні засоби для навчально – виховного процесу. Дотримання 
вимоги єдності і стабільності виховних прийомів, повна домовленість і 
взаєморозуміння всіх працівників школи – інтернату щодо вихованців- 
основний принцип педагогів у виховній роботі з дітьми. Усі вихованці 
школи – інтернату охоплені гуртковою роботою. 

 
Ф 

 

Діють гуртки: співочий , „Юного художника”, Умілі руки, 
„Вишиваночка, сучасної пісні , бісероплетіння , фізкультурний, секція з 
футболу, Ляльковий театр. 

Так, як наша школа – інтернат розташована в сільській місцевості, 
серед навчальних предметів багато 
годин відведено урокам 
сільськогосподарської праці на яких 
діти вчаться доглядати за домашніми 
тваринами, вирощувати городні 
культури, в’язати віники. 

У школі є 46 га землі, ще 30га 
взято в оренду в місцевому 
сільськогосподарьському підприємстві. 
Вирощуємо ячмінь, кукурудзу, 
пшеницю, буряк, соняшник сорго. Для 
шкільної їдальні - моркву та столовий 
буряк. Вся земля обробляється власною  
технікою : 2 колісні трактори, 2 плуги, 2 
культиватори, 2 сівалки, дискова борона 
„Ромашка”.Є власний комбайн, 
зерночисна машина, млин. Також школа 
має власну свиноферму, де в даний час 
всього дорослого свиноголів’я і 
молодняка налічується 104 голови 

(породи велика біла полтавська та велика біла датська). 
 
 
 

В ігоровій кімнаті школи-інтернату Виставка дитячих робіт в гуртку 
„Умілі руки” 

Ротоби гуртцівців „Бісероплетіння” 
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Яхницька спеціальна загальноосвітня школа-інтерната 
 

 
Директор 

Федченко Станислав Вітальович 
 

Адреса: вул.Сердюка,83,  
с.Яхники, 

Лохвицький район,  
37212 

Тел./факс: (253) 3-49-03 
 

У 1921 році в маєтку пана Цілінського було відкрито дитячий 
будинок, в якому виховувались діти-сироти, які втратили батьків внаслідок 
громадянської війни 1918 – 1920 рр. У цьому дитбудинку також навчалися 
діти, які стали сиротами під час голодомору 1932 – 33 років та під час 
Великої Вітчизняної війни. Діти-сироти, що проживали в цьому 
дитбудинку навчалися в середній школі с. Яхники. Як згадують 
педагогічні працівники, яким довелося працювати в дитбудинку на той 
час, Велика Вітчизняна війна наклала свій відбиток на дитячі характери і 
це треба було враховувати в педагогічній праці.  

 
У післявоєнні роки дітей було 4 групи по 25 

– 30 чоловік в кожній, та по 2 вихователі на групу.  
Погорільска М.М., яка працювала в 

дитячому будинку на той час, згадує: „У 
післявоєнний період в школі працювали 
вчителями і вихователями Цись М.П., Півень 
М.П., Вовк П.П., Вовк Д.Г., Степанова К.Д. 
Завучем працювала Рокитна Є.А. яка була 
вимогливою до колег по роботі, любила свою 
професію. Діти навчалися в Яхниківській середній 
школі. Мені довелося більше працювати з 

вихованцями які навчалися в старших класах, а готувати уроки було не так 
просто: потрібно було знати й історію і хімію, алгебру та тригонометрію. 
Головними завданнями у вихованні було виховати в дітей чесність, 
працелюбність та доброту. Вихованці вміли виконувати будь-яку роботу: 
обробляли город, доглядали за кіньми , вміли доїти корів , вирощували 
курей, гусей, утят (чергували навіть вночі). Сніданок, обід та вечеря були 
за сигналом сурми. Щонеділї ми заготовляли дрова , збирали жолуді якими 
годували свиней на підсобному господарстві, заготовляли лікарські трави.” 

Та ось прийшов 1962 рік. Ось як пише у своїх спогадах колишній 
директор школи-інтернату Юрченко О.В.: „У кінці серпня 1962 року за 
розпорядженням Полтавського облвно всі діти Яхницького дитячого 
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будинку були передані Полтавській школі-інтернат № 2. Переживали діти, 
переживали працівники.  

На базі дитячого будинку планувалося відкрити допоміжну школу-
інтернат. Тому 24 вересня 1962 року з’явився наказ №1 по Яхницькій 
допоміжній школі-інтернат ,  в якому говорилося : 

1. На виконання наказів по Полтавському облвно № 139 від 25 
серпня 1962 року „Про відкриття Яхницької допоміжної школи-інтернату 
для розумово відсталих дітей” та № 1561 від 21 вересня 1962 року про 
перевід мене директором цієї школи . 

2. З 24 вересня 1962 року перевести працювати в Яхницьку 
допоміжну школу-інтернат медпрацівників, працівників Яхницького 
дитячого будинку та вчителів Яхницької середньої школи.  

Навчання планувалося розпочати 1 жовтня 1962 року . Згідно плану 
облвно необхідно було надіслати до школи 86 дітей . На 1 жовтня до 
школи прибуло 55 дітей,  з яких було укомплектовано 1а клас, 1б клас , 2 
клас , 3а клас . Після прийняття заходів ( листи батькам , райвно і облоно ) 
на 30 жовтня було 84 дітей . Було укомплектовано 6 класів і 4 виховні 
групи.  

Пізніше прибули педпрацівники: 
Бурда Галина Микитівна, Панченко 
(Дерябіна ) Катерина Іванівна , Марченко 
Галина Никифорівна, Сердюк Максим 
Юрович , Гринь Лариса Павлівна.  

Цей педагогічний колектив мав 
забезпечити навчально-виховну роботу , 
прищепити дітям трудові і санітарні 
навички, бережливість і охайність , 
навчити елементарним вимогам по 
самообслуговуванню.  

Школу було організовано, працівники і діти є , але не було досвіду 
роботи з такими дітьми . З досвіду роботи в дитячому будинку було 
засвоєно таку істину : „Щоб людина успішно працювала, треба, щоб вона 
знала, що робити і як робити , щоб у неї були умови для праці, контроль за 
її роботою і допомога”. Цієї істини я дотримувався завжди. 

До початку навчання побував в Лубенській і Полтавській школах з 
метою ознайомлення із специфікою роботи . Вивчали положення про 
допоміжну школу та обов’язки кожного працівника . Було наголошено, що 
в школі-інтернат кожний працівник є вихователем. Від його поведінки, 

ставлення до праці , колег і дітей 
може бути позитивний або 
негативний вплив . Від роботи 
кожного на своєму місці залежала 
робота школи в цілому . Тому 
вихованню кадрів надавалось 
першочергове значення .  
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Від педпрацівників вимагалось вивчення індивідуальних 
особливостей дітей , контроль за ними , організація дозвілля , виконання 
вимог по техніці безпеки дітьми під час праці , прогулянок , екскурсій , 

ігор, купання. 
Спочатку дитячий будинок , а 

потім і Яхницька допоміжна школа-
інтернат розмістились у 
пристосованих приміщеннях 
колишнього маєтку пана Цілінського 
. На сьогодні це приміщення 
спального корпуса для хлопців і 
комора збудованих в 1898 році .  

У 1964-65 роках було зведено водокачку і водонапірну башту .  
Завдяки цьому підвели воду в спальний корпус , їдальню , лазню , що 

значно полегшило працю техпрацівників . Як пише в своїх спогадах 
колишній директор Юрченко О.В. : „ До цього воду підвозили пожежним 
бочонком конем по кличці „Лейба” , ледачим і упертим .” 

У ці ж роки було збудовано 
гараж для автомашини і трактора , 
льодник , ставок для купання дітей , 
капітально відремонтовано погріб і 
хлів для палива.  

У 1966 році розпочато 
будівництво приміщення школи на 8 
класних кімнат і 2 кабінети, яке 
закінчили в лютому 1967 року . Діти 
одержали світлі і теплі класні кімнати 

з паровим опаленням і водопостачанням. За рахунок звільнених приміщень 
обладнали Ленінську кімнату, логопедичний, методичний, медичний 
кабінети , ізолятор , кімнати технічних засобів та домоводства .  

В 1968 році закінчено будівництво будинку під квартири для 
педагогічних працівників школи-інтернату.  

В будівництві школи брали участь всі працівники і старші діти , але 
найбільш відзначились Міщенко В.П. , Грабар І.В. , Інжієвський М.Й. , 

Зубець Г.І., Сердюк С.П. , Гарбут З.І. 
За активну участь у будівництві 
багато працівників і дітей одержали 
премії , подяки і подарунки , були 
організовані екскурсії до Київа , 
Полтави , Тростянця та ін.  

На кінець 60-х років припадає 
насадження в школі різних порід 
дерев, кущів малини і смородини , 
прокладення тротуарів та 
дообладнання спортмайданчика .  
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В 60-80- і роки школа мала допоміжне господарство : землі 27 га, в 
тому числі орної -  14 га , сінокосу 5 га, садка 2 га , дослідних ділянок 0,4 
га, решта – угіддя для випасу худоби. В господарстві були коні, корови, 
свині. Мали трактор і необхідний сільськогосподарський інвентар .  

Допоміжне господарство було 
не лише базою для того, щоб навчати 
дітей працювати в сільському 
господарстві, а й суттєвим джерелом 
постачання продуктами харчування. 
Досить сказати, що потреба в таких 
продуктах, як картопля та овочі 
задовольнялась на 100% , фруктів на 
70 % , м’яса на 65-70 % , молоком на 
70-80 % .  

Колектив школи не був осторонь громадсько-корисної роботи .  
Допомагали колгоспу „Дружба” обробляти цукрові буряки, 

кукурудзу, збирати картоплю . Шефствували над МТФ № 2 і тракторним 
станом колгоспу де випускали стінгазети, виступали з художньою 
самодіяльністю. 

На сьогоднішній день у школі 
навчається 98 учнів. За майже 50-річну 
історію свого існування школа-інтернат 
підготувала до самостійного життя біля 
тисячі випускників . У даному освітньому 
закладі дітей вчать основам сільського 
господарства, столярної, швейної, шевської та 
малярно-штукатурної справ. Роками тут 
традиційно культивується вишивка і 
самодіяльне мистецтво .  

 
За останні роки у школі зроблено 

капітальний ремонт навчального корпусу та 
дівчачого спального корпусу, 
їдальні, збудовано артезіанську 
свердловину та трансформаторну 
лінію. Побудовано ізолятор на 2 
кімнати з усіма зручностями , 
проведено поточний ремонт 
спального корпусу для хлопчиків. 
Також за цей час добудовано 
побутову кімнату для працівників 
їдальні , зроблено капітальний 
ремонт банно-прального при 
міщення з установкою сучасного , нового обладнання .  
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Хлібом-сіллю завжди зустрічають вихованці школи спонсорів які 
завжди привозять своїм підопічним подарунки : взуття, одяг, футбольні 
м’ячі та інший спортивний інвентар, а також апельсини, банани та інші 
солодощі . Такі зустрічі відбуваються на постійній основі .  

В школі активно проводиться профорієнтаційна робота завдяки якій 
вихованці стають учнями профтехучилищ та ліцеїв області і району .  

Ось уже декілька років 
випускники Яхницької школи-
інтернат І-ІІ ступенів вливаються в 
дружну сім’ю Глинського 
професійного аграрного ліцею .  

Працівники цього навчального 
закладу завжди вдячні як 
адміністрації Яхницької школи-
інтернату (Федченко С.В., Сербі 
ненко Л.В.), так і всьому 
педагогічному колективу за 
виховання дисциплінованих і 

старанних учнів. Вихованці школи не лише добре навчаються і беруть 
участь у громадському житті ліцею, а ще виявляються справжніми 
майстринями ( Хижняк Т., Сінєгузова В., Лех Н., Шевченко Г.).  

У різні роки директорами школи були : Шаповаленко В.А. (до 
Великої Вітчизняної війни ) , Юрченко О.В. , Головченко С.І. , Бурда І.С., 
Труш А.П. , Золотоус Т.М. На даний час директором Яхницької школи-
інтернату є Федченко С.В.  
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Гадяцький дитячий будинок Полтавської обласної ради 
 
 

Директор 
Литвиненко Світлана Володимирівна 

 
 

Адреса:  
вул. Першотравнева, 23,  

м. Гадяч,37300, 
Тел./факс (05354) 2-18-91 

 
Гадяцький дитячий будинок починає свою історію з 1920 року, у 1968 

перебудований на Гадяцький дошкільний дитячий будинок, а з 2005 року – 
Гадяцький спеціальний дитячий будинок для дітей дошкільного віку – 
сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки.  

Засновник дитячого будинку - Полтавська обласна рада. 
Власник дитячого будинку – територіальні громади Полтавської 

області. 
У 2008 році на базі груп створено чотири житлових комплекси з 

родинними формами виховання: „РОДИННИЙ ЗАТИШОК”, „НАДІЯ”, 
„ВІКТОРІЯ”, „СОНЕЧКО”. В комплексі облаштовані кімнати на двох-
трьох дітей; кімнати загального користування: кухня, їдальня, вітальня, 
навчальна кімната, роздягальня, туалетні кімнати, душова. 

Все матеріально-побутове середовище забезпечує потреби та інтереси 
дітей, групи укомплектовані побутовою технікою, комп’ютерами. 
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Дитячий будинок – освітньо-виховний заклад інтернатного типу, що 

забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та 
шкільного віку (від 2 до 18 років), а також тих, які перебувають у 
родинних стосунках або потребують корекції фізичного і розумового 
розвитку, умови для проживання, навчання та виховння, діяльність якого 
грунтується на набутті вихованцями соціального досвіду, формування 
особистісних рис, різнобічного розвитку, життєвої компетенції, підготовці 
їх до самостійного життя та адаптування до шкільного навчання, здобуття 
певного рівня освіти, професійної орієнтації. 

 
Для збереження родинних зв’язків вихованців дитячогобудинку з 

братами і сестрами, задоволення їх освітніх, соціальних потреб, організація 
корекційно-розвивальної та лікувально-відновлювальної роботи 
створюються змішані різновікові групи по типу багатодітної сім’ї, де 
перебувають діти віком від 2 до 18 років, які мають родинні стосунки та 
позбавлені батьківського піклування..  

З метою ранньої соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, діти шкільного віку, що виховуються в дитячому 
будинку, навчаються в місцевій спеціалізованій школі з поглибленим 
вивченням англійської мови. Після закінчення школи вихованці 
продовжують навчання у професійних та вищих навчальних закладах 
різних типів. 
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Наш дитячий будинок з родинними формами виховання – це заклад, 

що забезпечує емоційно-психологічну захищеність та душевний комфорт 
дітей, формує особистість, здатну творити себе і своє життя, здійснювати 
самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних 
ситуаціях, піклуватись і нести особисту відповідальність за взаємини між 
рідними та проявляти увагу до оточуючих людей, допомагає адаптуватися 
до конкретних соціально-економічних реалій життя, осягнути відчуття 
власної гідності та повноцінності. 

Головною метою є забезпечення найсприятливіших умов для 
розвитку навчання, виховання та соціальної адаптації дітей дошкільного та 
шкільного віку, забезпечення умов для збереження родинних стосунків 
між вихованцями та їх близькими родичами, сприяння поверненню дітей 
до біологічних родин, підготовка їх до проживання в прийомних сім’ях. 

   

  



 86

 
У нас працюють досвідчені педагоги: 
- учителі-методисти – 2; 
- вихователь-методист - 1; 
- «Відмінник освіти» - 1; 
- практичний психолог-методист - 1; 
- спеціалісти вищої категорії – 8; 
- спеціалісти першої категорії – 2. 
Серед них є вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, музичні 

керівники, хореограф. 

  
 

  
 

Тематичні кімнати нашого закладу 
 

  
Зимовий сад 

 



 87

 

  
Музична зала 

 

  
Кімнати для гуртків 

 
Перелік гуртків за інтересами, які працюють у закладі 

 

  
Умілі руки 
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Драматичний гурток 

 

  
Вокальний гурток 

 

  
Хореографічний гурток 

 

Позашкільні установи, з якими ми співпрацюємо: 
- музична школа; 
-спортивна школа; 
- станція юних техніків. 
На часі: 

- корекційно-лікувальний 
комплекс; 
- кабінет психологічного 
оздоровлення; 

- спортзал; 
- басейн; 
- фітобар; 
- тренажерний зал. 
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Навчально-виховний комплекс інтернатного типу для дітей з вадами 
розвитку Полтавської обласної ради. 

 
 

Директор 
Січкар Любов Іванівна 

 
Адреса: 

 36040,м.Полтава, вул Героїв Сталінграду ,16,  
 тел.66-06-63 – медичний кабінет,  

кабінет діловода; 
 тел.66-06-44 – директора; 

 тел.66-06-41 - методичний кабінет 
 тел.66-06-42 - бухгалтерія 

  
  

Заступник директора з НВР – Сімон Ольга Павлівна 
Заступник директора з НВР - Загоруйко Лариса Володимирівна  
Заступник директора з АГР – Лучинська Раїса Павлівна 
Лікар-педіатр – Куриленко Лідія Сергіївна 
Медсестра – Кібкало Марина Миколаївна 
Головний бухгалтер – Коркоша Людмила Володимирівна 
 
Кількість дітей:  
в НВК виховується 170 дітей, -це:  
3 групи для дітей з вадами слуху; 
2 групи-логопедичних; 
1 група для дітей з серцево-судинними захворюваннями,  

інтегрованого типу; 
1 група-ясельна спеціальна, інтегрованого типу; 
1 група для дітей з ЗПР; 
2 групи для дітей загального розвитку; 
1 підготовчий клас. 
НВК має всі необхідні умови для здійснення всебічного виховання 

дітей, а саме: 
• сучасно обладнані групові приміщення; 
• кабінети: психолога та соціального педагога;логопеда 

;сурдопедагогів, сенсорний,  
• Монтессорі; медико-фізичної реабілітації, гідромассажу; 

ігротерапії та казкотерапії; 
• зоотерапії, музичний , ЛФК. 
Кабінети оснащені всім необхідним обладнанням. 
У групах є всі необхідні умови для здійснення комплексу 

профілактичних і оздоровчих заходів, корекційно-виховної роботи. 
Заклад укомплектований висококваліфікованими кадрами: 
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 86%- педагоги з вищою освітою; 
 4%- педагоги з неповною вищою освітою; 
 10% -педагоги із спеціальною середньою освітою. 
Педагоги володіють навичками дослідницької і проектної діяльності, 

що дозволяє їм удосконалювати процес реалізації освітніх ініціатив в 
інноваційному режимі діяльності НВК.  

 
НВК ПРАЦЮЄ ПІД ДЕВІЗОМ: «БУДЬ ЗДОРОВИМ, ЛЮБИ, 

ТВОРИ, ЗА СОБОЮ ДІТЕЙ ВЕДИ!» 
НАША МІСІЯ: 
1. Створювати умови для щасливого дитинства для кожного 

малюка. 
2. Дати вихованцям сучасний рівень освіти в оптимальному 

розвиваючому середовищі.  
3. Надати максимальні можливості для фізичного, духовного, 

пізнавального розвитку дитини.. 
4. Прагнути бути необхідними у головних замовників - 

батьків,допомагати їм в питаннях виховання. 
5.  Прагнути бути лідерами в інноваціях, відкривати нові горизонти 

для творчого пошуку педагогів.  
НАША КОНЦЕПЦІЯ: 
« НВК – дім для дитини. Ми,дорослі,віримо в те,що приходимо в цей 

дім, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їх друзями і 
партнерами в будь-яких справах,дати кожному шанс розкритися, 
розвивати свої потенціальні можливості». 

НАШІ ПРИНЦИПИ: 
Кожна дитина є унікальною особистістю, що наділена правами на 

повноцінне існування і розвиток ,які зобов*язані забезпечити йому дорослі. 
  
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ 

РОБОТИ В НВК 
 
Кабінети сурдопедагогів, логопедів, 

оснащені сучасною комп’ютерною 
технікою зі спеціальними програмами 
навчання «Живий звук», «Видима мова». 

Велику роль у вирішенні 
корекційно-компенсаторних цілей 
відіграють сурдопедагоги: Супрун Н.Д., 
Макаренко З.В., Шинкаренко І.М. Робота 
сурдопедагогів відрізняється 
різноманітністю і багатогранністю; вони 
ведуть методичну і пропагандистку 
роботу з батьками, індивідуальну роботу 
з дітьми.  
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Проводячи корекційну роботу, дефектологи враховують 
індивідуальні особливості дитини, діагноз. З кожною дитиною ведеться 
індивідуальна робота, що дозволяє розвивати пізнавальні процеси, 
мову,зорове сприймання,просторову орієнтацію і дрібну моторику рук. У 
навчально-виховному процесі для дітей з порушеннями слуху 
акцентується увага на опануванні дітьми словесного мовлення, що суттєво 
розширює можливості соціалізації,професійної та особистісної реалізації, 
інтеграції у суспільство. 

Всі дидактичні ігри і завдання 
підбираються індивідуально,в 
залежності від стану слухового 
сприймання. 

Враховуючи специфіку 
роботи НВК, колектив продовжує 
розробляти концептуальні,змістовні 
аспекти розвитку життєвої і 
соціальної компетентності дітей з 
обмеженими можливостями, 

працювати над виробленням ефективних моделей інтеграції дітей з 
обмеженими можливостями в українське суспільство. 

Учителі-логопеди - Бородіна А.В., Дєточка О.В., 
Даніленко М.С., Гінжелюк О.В., практичний психолог Сухіна Н.В., лікар-
педіатр Куриленко Л.С. вносять великий вклад у підвищення ефективності 
лікувально-відновлювальної та корекційно-педагогічної роботи в НВК. 
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Видано за кошти, виділені Полтавською обласною радою, відповідно 
до рішення вісімнадцятої сесії четвертого скликання від 23 березня 2005 
року на виконання обласної Програми видавничої діяльності Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. 
Остроградського та Кременчуцького педучилища для науково-
методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2005 – 
2009 роки. 
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