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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
•організація діяльності спеціальної школи-

інтернату; 

•вирішення питання фінансово-

господарської діяльності спеціальної 

школи-інтернату; 

•забезпечення організації освітнього 

процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньої програми; 

•забезпечення функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості 



•адаптація змісту і методів навчання до 

пізнавальних можливостей учнів; 

здійснення системи корекційних заходів, 

спрямованих на опанування учнями 

навчального матеріалу; 

•вдосконалення педагогічної системи 

школи відповідно до вимог освітньої 

реформи «Нової української школи», 

запитів батьків і здобувачів освіти;  

•забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими педагогічними 

кадрами та доцільність їх розстановки; 



•забезпечення створення у спеціальній 
школі-інтернаті безпечного освітнього 
середовища, вільного від насильства та 
булінгу (цькування); 

•проведення заходів щодо зміцнення та 
модернізації матеріально-технічної 
бази навчального закладу; 

•залучення додаткових джерел 
фінансування навчального закладу та 
їх раціональне використання; 

•забезпечення соціального захисту, 
збереження та зміцнення здоров’я 
учнів та педагогічних працівників; 

 



•забезпечення організації харчування та 

медичного обслуговування учнів і 

педагогічних працівників; 

•дотримання вимог охорони дитинства, 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм; 

•надання соціальної підтримки та 

допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 

дітям з малозабезпечених сімей; 

 



•моральне та матеріальне 

стимулювання учнів і педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку 

та оздоровлення; 

•залучення педагогічної та 

батьківської громадськості 

навчального закладу до управління 

його діяльністю; співпраця з 

громадськими організаціями. 

 



 Шляхом індивідуального та 

диференційованого підходів 

освітній процес забезпечує 

корекцію порушень розвитку, 

засвоєння освітньої програми, 

розвиток здібностей та подальшу 

соціалізацію. Заклад забезпечує 

реалізацію права дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення на 

здобуття базової загальної 

середньої освіти 



  Корекційно-розвивальна 

робота в закладі проводиться 

згідно річного плану роботи школи 

та на підставі результатів 

обстеження мовлення, 

інтелектуального розвитку та 

психоемоційної сфери кожної 

дитини.  

 



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА 2018/2019  

Класів 
Кількість 

учнів 

Рівень досягнень 

Якість знань 

високий достатній середній початковий 2018-2019    2017-2018 

3 

(класи 3-4) 
28 - 10 учнів 14 учнів 4 учнів 36%            25% 

Класів 
Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість знань 

високий достатній середній початковий 2018-2019  2017-2018 

7 

(класи  

5-10) 

55 - 19 учнів 34 учні 2 учні 35%            30% 

Школа І ступеню 

Школа ІІ ступеню 



ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ В 

2018/2019 Н. Р.   

“Розвиток мовлення учнів 

на основі індивідуалізації 

та диференціації 

навчально-виховного 

процесу.” 



ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-

ІНТЕРНАТУ Є: 
1) забезпечення права дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення на здобуття 

загальної середньої освіти з 

урахуванням особливостей їх 

психофізичного розвитку; 

2) забезпечення в освітньому процесі 

системного психолого-педагогічного 

супроводження з урахуванням стану 

здоров’я, особливостей психофізичного 

розвитку учнів (вихованців); 

 



3) розвиток природних здібностей і 

обдарувань, творчого та критичного 

мислення учнів (вихованців), здійснення 

їх допрофесійної підготовки та 

соціалізації; 

4) сприяння засвоєнню учнями 

(вихованцями) норм етики та 

загальнолюдської моралі, 

міжособистісного спілкування, основ 

гігієни та здорового способу життя, 

початкових трудових умінь і навичок; 



5) сприяння всебічному розвитку 

учнів (вихованців); 

6) сприяння набуттю ключових 

компетентностей учнями 

(вихованцями), запровадження 

педагогіки партнерства, надання 

консультацій батькам або іншим 

законним представникам учня 

(вихованця) з метою забезпечення 

їх активної участі в освітньому 

процесі. 



ПЕДАГОГІЧНИЙ 
КОЛЕКТИВ 

 нараховує 38 осіб, з яких:  

• Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» 

мають 25 особи. 

• Кваліфікацію «Спеціаліст першої категорії» 

мають 4 осіб. 

• Кваліфікацію «Спеціаліст другої категорії» має 

4 особа. 

• Кваліфікацію «Спеціаліст» мають 2 особи. 

• Звання «Вчитель методист» мають 2 особи. 

• Звання «Старший вчитель» мають 2 особи. 

   Відмінників освіти України – 5 осіб. 



МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 



«НОВА УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА – ВЧИМО ПО-

НОВОМУ» 



ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 
«В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ: 
ДІАЛОГ ІЗ СУЧАСНІСТЮ» 



УРОКИ МИСЛЕННЯ ПІД 
ВІДКРИТИМ НЕБОМ 



ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

•підтверджена кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії» вчителя 

фізики Сидоренка С.Г., вчителя історії 

та правознавства, психолога 

Замуруєвої В.О., вчителя початкових 

класів Вернигори Г.Я.,  

•підтверджена кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєне педагогічне звання 

«старший вчитель» учителю географії 

Ліпінській Т.В.  



ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

•встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» вихователям 

Харитоновій О.А. та Сидоренко С.Г. 

•встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» педагогу-

організатору, вихователю Полторацькій 

О.М.   

•встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії» вчителю 

української мови та літератури, 

вихователю Пудовкіній Н.В. та 



ВІДКРИТІ УРОКИ 



ВІДКРИТІ ВИХОВНІ 
ЗАНЯТТЯ 



ЛОГОПЕДИЧНИЙ  
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ 



ЛОГОПЕДИЧНИЙ ВОРКШОП 



ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З 
КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ  



ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З 
РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО 

МОВЛЕННЯ 



ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З 
КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ 



ЩОРІЧНІ ЗВІТИ МОВЛЕННЯ 
ШКОЛЯРІВ 2-9 КЛАСІВ 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР 
«ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-

РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В 
УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ» 



ШКІЛЬНІ МЕТОДИЧНІ 
ОБ’ЄДНАННЯ 



ТИЖДЕНЬ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ  



ТИЖДЕНЬ ПРИРОДНИЧИХ 
НАУК 



ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 



ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ ТА 
ПРАВОЗНАВСТВА  



ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОЇ  
ТА ЮНАЦЬКОЇ КНИГИ 



ПРЕДМЕТНІ ГУРТКИ 



РОБОТА ШКІЛЬНОЇ 
ПМПК 



ПЕДАГОГІЧНА РАДА 



РОБОТА З БАТЬКАМИ  



 Всі служби закладу 

працюють як єдине ціле і 

вирішують головне завдання 

спеціальної школи-інтернату – 

організація навчально-

виховного процесу та 

корекційно-розвивальної 

роботи дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

набуття учнями соціального досвіду, 

формування активної життєвої 

позиції, людської гідності; 

успадкування надбань українського 

народу та світової культури; 

формування людяності, фізичної 

досконалості, моральності, 

духовності, художньо-естетичної, 

трудової та екологічної культури.  



Пріоритетними напрямами 

виховної роботи в школі є 

громадянське,  

національно-патріотичне, 

превентивне,  

морально-етичне,  

екологічне,  

художньо-естетичне 

виховання. 

 



Протягом навчального року 

педагогічний колектив 

закладу та учнівське 

самоврядування працювали 

над реалізацією завдань 

виховної системи закладу, 

виконували завдання, які 

ставив Департамент освіти. 



ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ –  
ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ  

«ЩО Я ЗНАЮ ПРО УКРАЇНСЬКЕ 
КОЗАЦТВО» 



ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 
- ВИХОВНИЙ ЗАХІД  

«РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ, 
ОХРЕЩЕНА КРОВ'Ю» 



ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ   



ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 



ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ  



ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО 
КОЗАЦТВА 

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНЕ СВЯТО  
«УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ КОЗАКІВ!».  



ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ  



ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 



ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА 
ПРИМИРЕННЯ І ДЕНЬ 

ПЕРЕМОГИ  



ПРОЕКТ  
«ВИВЧАЄМО ПОДОРОЖУЮЧИ»  



ІНШІ ТРАДИЦІЙНІ ЗАХОДИ 



ТИЖДЕНЬ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО 

ВИХОВАННЯ 



ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ КНИГИ 



ДЕКАДА СІМ’Ї  
«Я І МОЯ РОДИНА» 



ДЕКАДА ЕКОЛОГІЇ ТА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 



ТИЖДЕНЬ 
ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 



РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
ЩОДО ОХОРОНИ РІДНОЇ 

ПРИРОДИ 



ТЕМА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 



«УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ» 



ТИЖДЕНЬ  
ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 



ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 



ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я.  
КВЕСТ «ЗНАЙ. ВМІЙ. ВИКОНУЙ.» 



ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я.  
КВЕСТ «ЗНАЙ. ВМІЙ. 

ВИКОНУЙ.» 



ГУРТКОВА РОБОТА 



Аналіз виховної роботи відповідно 

до мети та завдань засвідчує, що 

проведена робота сприяла 

інтелектуальному, моральному та 

фізичному становленню 

особистостей, створенню умови 

для розвитку творчих здібностей, 

поліпшенню рівня мотиваційної 

сфери вихованців. 

 



РОБОТА СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
ШКОЛИ 2018-2019 Н.Р. 



МЕДИЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 



РОБОТА ХАРЧОБЛОКУ 



ФІНАНСУВАННЯ 



РОБОТА ШКОЛИ НА 
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ У 2019-

2020  
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ: 

•1. Забезпечити гарантоване 

Конституцією України право громадян на 

здобуття повної загальної середньої 

освіти. 

•2. Спрямувати роботу педагогічного 

колективу на впровадження нових 

Державних стандартів освіти, положень 

Концепції Нової української школи. 



3. Продовжити роботу над проблемною темою 

«Розвиток мовлення учнів на основі 

індивідуалізації та диференціації навчально-

виховного процесу». 

4. Удосконалювати зміст, форми і методи 

навчально-виховного процесу шляхом: 

• забезпечення кожному учневі рівний доступ до 

якісної освіти; 

• здійснення постійного моніторингу показників 

роботи школи та педагогічних працівників для 

вчасного коригування та прийняття 

управлінських рішень щодо вдосконалення 

їхньої діяльності; 



• зміцнення навчально-матеріальної бази 

школи, її комп’ютеризації, створення 

сучасного освітнього середовища, 

необхідного для навчання та успішного 

розвитку учнів 1-их класів, які будуть 

навчатися в умовах Нової української школи: 

• забезпечення методичної підтримки 

педагогічним працівникам, які працюють над 

впровадженням різних форм інтегрованого 

навчання; 

• сприяти впровадженню методик особистісно і 

компетентнісно зорієнтованого навчання, 

виховання та розвитку школярів;  



• залучати до педагогічної взаємодії родини 

дітей, інших партнерів; 

• забезпечення комплексного та системного 

підходу до вирішення завдань з охорони 

здоров’я і життя дітей; 

• виховання громадської свідомості учнів, 

патріотизму, національних традицій, моралі, 

поваги до державних символів України; 

• забезпечення безумовного виконання всіх 

норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників 

навчально-виховного процесу. 



5. Продовжувати розвивати творчу 

активність педагогів, підвищувати їх 

кваліфікаційний та професійний рівень. 

6. Сприяти упровадженню інформаційно-

комунікативних, проектних та 

здоров’язбережувальних технологій у 

навчально-виховний та корекційний 

процес, застосовувати їх в управлінській 

діяльності.  

 



• 7. Удосконалювати систему планування та 

координації всіх ланок навчально-виховного 

процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного 

та науково-методичного забезпечення діяльності 

навчального закладу. 

• 8. Уживати всіх необхідних заходів із забезпечення 

економного споживання енергоресурсів, 

електроенергії, води. 

• 9. Подальше зміцнення та покращення 

матеріальної бази школи-інтернату, зокрема ремонт 

фасаду спального корпусу, будівництво нового 

дитячого майданчику. 




