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Україна 

Чернівецька обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної держаної адміністрації 
Комунальний заклад 

«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

 

58000 м. Чернівці, вул. Гете, 1  тел./факс: 52-67-36, 59-23-47, тел. 52-67-28,  

E-mail: specschool_2@ukr.net  Код ЄДРПОУ 14271116 

 

 

З в і т  

про діяльність щодо забезпечення освітнього процесу,  

покращення матеріально-технічного стану установи,  

кадрової роботи,  результативності діяльності закладу  

та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни 

за 2018 рік 
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Загальні відомості про школу 

 

Адреса:  
58002  

м. Чернівці,  

вул. Гете, 1  

   

Директор  – Ткачук Н.В.,  
телефон: 52 – 67 – 36 

Заступник директора з навчально-виховної 

роботи – Фустій Р.П.,  

телефон: 52-67-28 

 

Заступник директора з виховної  

роботи – Мельник Л.М.,  
телефон: 52 – 67 – 28  

 

Заступник з адміністративно-

господарської роботи – Карабін М.Г., 
телефон: 59 – 23 – 47 
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І. ПАСПОРТНІ ДАНІ 

1.1.  Повна назва закладу загальної 

середньої освіти  

 

 

(скорочене найменування за 

Статутом): 

Комунальний заклад «Чернівецька 

спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат №2» 

 

«Чернівецька спеціальна школа-

інтернат №2» 

1.2.  Юридична адреса закладу 58002 

М. Чернівці 
вул. Гете,1 

телефони:  52-67-36 

                      52-67-28 

                      59-23-47 

1.3.  Засновник Чернівецька обласна рада. 

1.4. Власник майна Власником майна є територіальні 

громади сіл, селищ, міст Чернівецької 

області. 

1.5. Відомче підпорядкування Департамент  освіти і науки 

Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

1.5.  Тип закладу освіти Заклад загальної середньої освіти 

1.6. Форма власності Комунальна 

1.7. Дата заснування 1953 

1.8. Атестація закладу Свідоцтво про атестацію №030984 від 

31.03.2011 

Атестовано з відзнакою 

1.9. Інформація про керівника закладу Ткачук Наталія Василівна, освіта-

вища, загальний педагогічний стаж 
роботи-26 років, спеціаліст вищої 
категорії, «вчитель-методист», 
нагороджена нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України», 
Стаж роботи на посаді директора-4 

роки 7 місяців 
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1.10. Установчі документи Статут (в Новій редакції, 
зареєстрований 29.12.2016, 

реєстраційний номер справи: 
1_038_006627_20); 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи – серія А01,  №176720 

від 09.06.2010; 
Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно – серія САВ, №091836, 
порядковий номер нерухомого майна-

20055432 від 04.09.2007; 
Довідка з єдиного державного  реєстру 
підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ)- серія АА, №333117 
від11.06.2010. 

1.11. Ідентифікаційний код 14271116 

1.12.  Мова навчання Українська 

1.13. Наявність сайту (іншого 

Інтернет-ресурсу) 

Електронна пошта 

http://specschool2.at.ua 

 

specschool_2@ukr.net 

 

1.14. Проектна потужність закладу 

освіти 

150 осіб.  

Станом на 29.12.2017 в школі 

навчаються 136 дітей з особливими 

освітніми потребами 

1.15. Режим роботи закладу освіти П’ятиденний робочий тиждень 

Школа-інтернат функціонує цілодобово. 

Режим дня регламентує її роботу 

впродовж доби. 

1.16 Профілі спеціалізації:    Корекційно-відновлювальний заклад 
освіти, який задовольняє потреби у 
загальній середній освіті, соціальній 
допомозі та реабілітації дітей зі 
зниженим слухом, затримкою 
психічного розвитку, розладами спектру 
аутизму при збереженому інтелекті   

http://specschool2.at.ua/
mailto:specschool_2@ukr.net
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Школа-інтернат в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Положенням про 
спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розпорядженнями голови 
облдержадміністрації та голови обласної ради, рішеннями Чернівецької обласної 
ради, власним Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу  
керівника та працівників спеціального загальноосвітнього навчального закладу. 
 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Розміщення:   в пристосованому приміщенні. 

2.2. Кількість поверхів:   чотири + мансардний.  

2.3. Проектна потужність:   150. 

2.4. Фактично учнів:   136. 

2.5. Відсоток перевантаженості:   - 

2.6. Кількість класів:   17. 

 

ІІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 

3.1. Радіус обслуговування: м. Чернівці, Чернівецька обл. 

3.2. Розмір земельної ділянки – 900 м2. 

3.3. Огорожа ділянки – металевий паркан по периметру. 

3.4. Стан проїзних шляхів  до господарського майданчика    та харчоблоку з 

асфальтовим покриттям. 

3.5. Зонування території:   є. 

 

Матеріально-технічна база 

 
Відповідно до чинного законодавства основними завданнями закладу є 

організація освітнього процесу, який включає корекційно-розвиткову роботу, 
методичну та інноваційну діяльність. Тому фінансове, матеріально–технічне та 
адміністративно–господарське забезпечення діяльності закладу спрямовані на 
організацію та виконання її основних завдань, а також на соціальний захист 
вихованців, учнів, педагогічних та інших працівників, створення належних умов для 
їх праці, навчання та відпочинку. 
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 Будівля, яку займає школа є пристосованою. Проте, приміщення закладу 
відповідають завданням реалізації освітніх, корекційно-виховних програм, які стоять 
перед школою для дітей з особливими потребами. Трудовий колектив постійно 
працює над тим, щоб школа мала своє неповторне обличчя, свою історію, власну 
концепцію розвитку. 

В закладі створена належна матеріально-технічна база для навчання, 
виховання, корекції вад розвитку дітей, проживання (виключно для дітей з віддалених 
районів області).  

В закладі функціонують:  
 8 класних кімнат для навчання учнів початкової школи та дошкільного 

відділення ;  
 9 навчальних кабінетів; 
 2 навчальні майстерні (швейна, комбінована для проведення занять з технічної 

праці); 
 кабінет інформатики; 
 спортивна кімната (65,0 кв. м); 

 бібліотека (62,4 кв. м);  

 світлиця дозвілля (60,5 кв. м); 

 зал музичної ритміки та хореографії (43,5 кв. м); 

 6 кабінетів для занять з індивідуальної слухової роботи; 
 логопедичний кабінет; 
 сенсорна кімната (30,5 кв. м); 

 кабінет психолога.  
 Упродовж 2018 року значно покращилася матеріально-технічна база школи-

інтернату за рахунок загального та спеціального фонду кошторису.  
За рахунок бюджетних коштів придбано:  
 медикаменти та вакцина (туберкулін та профілактика грипу) – 75000,00 грн; 
 спортивний інвентар – 7000,00 грн; 
 інструменти для комбінованої майстерні – 6054,00 грн.; 
 галантерея для швейної майстерні – 6000 грн.; 
 дидактичний матеріал – 8821 грн; 
 пилосос – 4799,90 грн; 
 м’який інвентар (покривала дитячі, рушники махрові та вафельні) – 17160,00 

грн.; 
 госптовари, миючі засоби та будівельні матеріали для ремонту – 92203,53 грн; 
 автозапчастини – 9584,00 грн; 
 паливо-мастильні матеріали – 34379,00 грн. 
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 меблі для Нового Освітнього Простору (пуфи, дивани, кутові частини, 
комплекти для початкової школи,  - 43892,00 грн; 

 комплектуючі до комп’ютерів - 2730,00 грн; 
 роутер (3шт.) – 1738,00 грн.; 
 багатофункціональний пристрій з кабелем – 5421,00 грн.; 
 системний блок (6 шт.) – 33390,00 грн.; 
 монітори (6шт.) – 15594,00 грн. 
 настінне кріплення до телевізора – 720,00 грн. 
 протигази (30шт.) – 5400,00 грн; 
 канцтовари та класні журнали – 18653,00 грн; 
 водонагрівач – 2550,00 грн; 
 електрообігрівач масляний (2 шт.) – 3900,00 грн.; 
 стенди -720 грн; 
 пилосос – 4599 грн. 

Також для НУШ (згідно постанови КМУ №237- 66890,00 грн.) придбано: 
 телурій – 4648 грн.; 
 дидактичний матеріал Нумікон – 23550,00 грн.; 
 стілець учнівський напівм’який (7 шт.) – 3801,00 грн.; 
 глобус та мікроскоп – 8458,00 грн.; 
 ламінатор та кріплення для проектора – 3173,00 грн.; 
 стіл учительський – 6085,00 грн.; 
 шафа відкрита – 6600,00грн.; 
 проектор – 10575,00 грн. 

 

За рахунок освітньої субвенції (50000,00 грн.) придбано: 
 планшети (8шт.) – 36640,00 грн.; 
 дидактичний матеріал – 8304,00 грн.; 
 дошка фліпчарт (2шт.) та блок паперу для фліпчарту – 5056,00 грн. 

За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку (кошти одержані із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку - 451021,00 грн.) придбано: 

 підручник «Християнська етика» (10шт.) – 600,00 грн.; 
 дошки шкільні (2 шт.)– 12685,00 грн.; 
 ноутбук – 14299,00 грн.; 
 комплект мультимедійний (проектор, екран, флешка) – 23016,00 грн.; 
 комплект кольорового друку та сканування (принтер кольоровий з набором 

чорнил, принтер 2 в 1) – 11195,00 грн.; 
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 інтерактивна панель – 135840,00 грн.; 
 інтерактивна підлога – 185964,00 грн.; 
 телевізор – 11750,00 грн.; 
 системний блок – 10538,00 грн.; 
 монітор – 6174,00 грн.; 
 лазерний мультифункціональний пристрій – 6750,00 грн. 
 кут Прадо (2шт.) – 12194,00 грн.; 
 комплект для початкової школи (парта+стілець 9) – 20016,00грн. 

 

Частка фінансування бюджету розвитку в асигнуваннях з місцевого 
бюджету за 2018 рік 

 

 

Протягом 2018 року в приміщеннях закладу проведено поточні та капітальні 
роботи, а саме: 

Поточний ремонт: 
-  ІІ поверху – 173985,00 грн.; 
- монтування системи оповіщення про пожежу – 118014,00 грн. 
Капітальний ремонт: 
-  дверних прорізів на ІІ поверсі – 39866,00 грн.; 
- арт-майстерні – 252435,00 грн.; 

16811361,22 грн.           857564,00 грн. 

Місцевий 
бюджет, всього 

В тому числі 
бюджет розвитку 
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Проведено послуги по виконанню експертизи та виготовлення проектно-

кошторисної документації по облаштуванню спортивного майданчика – 31000,00 грн. 
 

Динаміка капітальних видатків місцевого бюджету за 5 років, грн. 

 
 

Для забезпечення сталого функціонування та розвитку  комунального закладу 
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» його керівництво 
залучає додаткові позабюджетні кошти через організацію фандрайзингової 
діяльності. З метою покращення  матеріально-побутових умов, проведена робота по 
залученню потенційних джерел фінансування через розвиток зв’язків із громадськими 
організаціями, підприємствами, приватними особами. За 12 місяців 2018 року 
залучено позабюджетних коштів на суму 203804,68 гривень. Підприємці, приватні 
особи, які підтримують заклад, отримали не тільки визнання та подяку за надану 
допомогу школі від педагогів, учнів та їх батьків, вони включені  до складу 
піклувальної ради закладу, мають можливість контролювати ефективність 
використання коштів.  

Всього упродовж 2018 року надійшло благодійної допомоги на суму  203804,68 

гривень, в тому числі: натуральні надходження – 185944,68 гривень, грошові кошти – 

17860,00 гривень.  

Для потреб вихованців спонсорами та благодійниками придбано: 

- іграшки дитячі та набори – 24 одиниці (конструктори, ляльки, настільні 
ігри) – 5528,68 грн.; 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Реконструкція та реставрація 0.00 0.00 0.00 0.00 31000.00

Капітальний ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 352282.00

Предмети  та обладнання 
довгострокового користування  0.00 126000.00 123000.00 17500.00 474282.00

0.00
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200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

700000.00

800000.00

900000.00
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- набори для дитячої творчості – 68 одиниць (набори для випалювання, 
пластилін, пензлі, фарби, альбоми, картини для малювання) – 10500,00 грн.; 

- дидактичні матеріали (46 одиниць)– 4700,00 грн.; 
- дошки сухостираючі (2 шт.) та набір інструментів до дошки – 2773,00 грн.; 
- підручники та книги – 3300,00 грн.; 
- анатомічний муляж  - 4000,00 грн; 
- дошка Євмінова - 3004,00 грн; 
- сорочки вишиванки для хлопчиків  (5 шт.) – 2500,00 грн; 

- меблі для Нового Освітнього Простору – 10 одиниць (пуфи, дивани, стільці, 
шафи вітринні вбудовані під склом, шафа для ключів) - 27330 грн; 

- швейні машини (3 шт.) – 9000,00 грн; 
- стенд-девіз – 1400,00 грн; 
- модуль- пам'ять DDR II 2 Gb (4 шт.)– 1720,00 грн; 
- пилососи (3 шт.)– 10999,00 грн; 
-  жалюзі віконні (5 шт.) – 4855,00 грн; 
- хлібобулочні вироби (паска королівська, тістечка) – 3985,00 грн; 
-  звуко підсилююча апаратура (колонки, мікрофон, мікшер) – 95500,00 грн; 
- телевізор - 10200 грн; 

Благодійниками проведено також поточні роботи в деяких приміщеннях закладу: 

- поточний ремонт в 1-А, 1-Б, 5-Б, 6-А на суму 44300,00 грн; 
- виготовлення ковпака для димоходу на суму 1000,00 грн.; 
- оздоблення стін у спальнях, хореографічному залі, та арт-майстерні 

художніми картинами на суму 25300,00 грн. 
 

Динаміка фінансування в розрізі надходжень за 5 фінансових років 
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Система управління якісно функціонує завдяки тому, що всі її складові ланки 
відповідають вимогам сьогодення. Кожен працівник, незалежно від покладених на 
нього обов’язків, прагне вдосконалити умови навчання,  виховання, проживання в 
умовах закладу дітей з особливими освітніми потребами. 

    

    

Учні займаються в затишних та  комфортних приміщеннях, у яких оновлено 
меблі, естетично оформлені стенди. У дошкільних  групах, початкових класах, 
навчальних кабінетах, майстернях виготовлено і систематизовано багатий сучасний 
наочний, словниковий та дидактичний матеріали. 
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В школі є бібліотека. Вивчення динаміки накопичення бібліотечного фонду дає всі 
підстави стверджувати, що з року в рік поповнюється бібліотечний фонд. Так, за 2018 
рік за кошти місцевого бюджету, в школу надійшло художньої, методичної, 
довідкової літератури та підручників всього - 308 книг на суму  23713,37 грн. та за 
рахунок  благодійних надходжень від спонсорів - 37 книг  на суму 3300,00 грн. На 
придбання періодики було виділено 17777,69 грн., в тому числі попередня оплата на 
2019 рік - 12810,58 грн.  

Наразі триває процес створення сучасної медіатеки. 
Працівниками закладу приділяється суттєва увага покращенню  зовнішнього 

вигляду приміщень, стану пришкільної території (спортивного та ігрового 
майданчиків).   

За останні п’ять років, в рамках реалізації шкільного проекту «Збережімо тепло в 
школі», було на 100% замінено всі вікна. При цьому витрачено 525,1 тис.грн. 
бюджетних та 39,5 тис.грн. благодійних коштів.  Для остаточного завершення даного 
проекту необхідно замінити на енергозберігаючі та протипожежні  3-є дверей, що 
виходять на горище будівлі (заплановано на 2019 рік орієнтовно 80 тис. грн.), та 
здійснити реставрацію вхідних дверей зі сторони вул. Гете (за оцінками фахівців-

реставраторів вартість робіт становитиме 80 тис.грн.),  
Силами обслуговуючого персоналу закладу проводяться роботи по поточному 

ремонту господарських приміщень закладу,  шкільних коридорів, сходових клітин, 
харчоблоку. 
 

Структура школи 

Заклад має  чітку, випробувану упродовж багатьох років  існування  структуру. 

Дошкільне відділення: 2 групи. 

І ланка – підготовчий та 1-4 класи. 

ІІ ланка 5-9 (10) класи. 

ІІІ ланка-11(12) клас. 
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Кожний ступінь школи має свої специфічні особливості та цілі. Всі працюють  

злагоджено у спільній системі, успішно реалізують основні методичні задуми, 

готуючи учнів до  повноцінного життя в суспільстві. Важливою ознакою тісної 

співпраці та узгодженості є наступність у роботі, активне упровадження  

особистінсно-орієнтованого підходу у навчально-виховний процес. 

 

І. Мережа класів, кількісні дані про учнів 

 В комунальному закладі «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат №2» функціонують 17 класів(груп),  в яких навчається  учні зі зниженим 

слухом та затримкою психічного розвитку, з розладами спектру аутизму при 

збереженому  інтелекті. 

Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-

інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

всі діти зараховані на навчання наказом директора школи на підставі направлень 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, витягів з 

протоколів засідань ОПМПК на основі медичних показань, заяв батьків.  
 

Відділення 
Кількість учнів станом на 

05.01.2018 26.05.2018 03.09.2018 29.12. 2018 

Дошкільне 23 23 14 15 

Початкова ланка 

(підготовчий, 1-4 кл) 
51 51 41 42 

Основна школа  
(5-10 кл) 

68 59 74 73 

Старша школа (11 клас) 8 8 7 6 

Всього  
(класів/учнів) 

150 141 136 136 

   

 Упродовж 2018 року в школу-інтернат  зараховано 8 дітей, а 23  вихованців   

вибули  з закладу. З них: 8 – переведено на інклюзивне навчання  в заклади загальної 

середньої освіти, 1 – в Одеський центр ПТО (Горбан Я.); 1 - в Полтавську спеціальну 

школу-інтернат  (Бойчук Д.), 2 - в заклади дошкільної освіти  (Гінгуляк Л., Фролов 

А.); 1 - виїзд сім’ї за кордон(Ситар Д.); 2-виїзд на лікування за кордон (Ільїн Л., 

Рогович Н.). Вибули влітку 2018 року у зв’язку з закінченням  школи-інтернату 8 

випускників. 
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 З них стали студентами та продовжують навчання: 

 в  Ставчанському  професійному ліцеї  -2; 

 в  Чернівецькому професійному будівельному ліцеї - 1; 

 в Чернівецькому  ВПХУ радіоелектроніки-3. 

В школі ведеться чіткий контроль за динамікою руху учнів та подальшою долею 

вихованців. Підтверджуючі документи про подальше навчання    (працевлаштування 

на випускників), знаходяться в закладі. 

 

ІІ. Якісний склад працівників. Кадрове забезпечення 

Працівники закладу – це однодумці, які разом вирішують проблеми навчання та 

виховання, утримання та  створення належних умов для кожної дитини з особливими 

освітніми потребами. Зміни, які упродовж останніх років відбуваються в колективі, 

дають об’єктивні потреби стверджувати, що  тенденція йде на його оновлення та 

омолодження. 

 Упродовж 2018 року штатними працівниками Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №2 була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів, 

фахівців, обслуговуючого персоналу  здійснюється відповідно до фахової освіти, з 

урахуванням особистих та колективних якостей, працездатності, інших 

характеристик. В межах штатного розпису  закладу, відбулися зміни у якісному 

складі працівників обслуговуючого та технічного персоналу. А саме призначено  на 

посади: машиніста по пранню білизни Науменко І.В., вихователя Федоряк А.В., 

підсобного  робітника Мельник Н.В., сезонні оператори Качала В.І., Купіна Д.І., 

Стасюк В.В. 

Станом на  29.12.2018. 26 педагогів закладу мають дві вищі освіти, в т.ч. 

спеціальну – дефектологічну. З них 6 – пенсійного віку. П’ятеро молодих педагогів 

продовжують навчання в Камянець–Подільському національному  університеті ім. І. 

Огієнка на  факультеті корекційного навчання, соціальної педагогіки та психології 

для здобуття другої дефектологічної освіти (Фустій Р.П.,Маслянко В.І., Лунга І.І., 

Ловчинська Я.О., Боднарюк С.О.).  
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Категорії 

працівників 

Загаль- 

на кіль-

кість 

Стать Вік Освіта Кваліфікаційні категорії 

жін. чол. 22-35 35-55 

пе
нс

іо
не

ри
 

вища 

с/сп
ец. 

 

ба
ка

ла
вр

 

спец. ІІ кат. І 
 кат. вища 

Педагоги 62 55 8 19 27 16 58 3 1 1 13 11 29 

Обслуговуючий 
персонал та 
спеціалісти 

42 30 12 10 12 20 3  - - - - - 

Всього  104 85 20 29 39 36 61  1 1 13 11 29 

  

 Відповідно до Закону України про освіту, Концепції Нової української школи 

суттєві вимоги стоять перед педагогами, які повинні не управляти процесом 

засвоєння учнями знань, а здійснювати педагогічний супровід формування 

компетентної особистості, допомагаючи кожній дитині знайти своє місце в житті.     

Суттєва увага  приділяється якісному  підбору та розстановці педагогічних кадрів. З 
62 педагогів школи, за результатами атестації: семеро мають педагогічне звання 

„вчитель-методист” (Козмуляк І.В., Ксеннікова Л.В., Ткачук Н.В., Скубак Н.Г., 

Скубак О.М., Садовой В.В., Бодруг Є.С.); 2 - «вихователь-методист» (Мельник Л.М., 

Полюлях Н.І.); 10- «старший учитель» (Бойчук Ж.В., Варічев С.М., Горобієвська Т.А., 

Ключевська Л.В., Новосадська О.В., Шалєєва О.В., Васелюк Н.В. Курик Ю.С.); 1 – 

«старший вихователь» (Семенова О.Л.). Вчитель лікувальної фізкультури Гауряк О.Д. 

має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Зазначені цифри говорять  про 

значний досвід колективу. У розрізі базових дисциплін  у всіх педагогів є 

навантаження, що відповідає ставці. Є серед вчителів  такі, які викладають  два і 

більше предметів.  

 

      Успішно атестувалися в 2018 році  18 педагогів. За результатами атестації: 

Кваліфікаційні категорії Педагогічні звання 

Спеціаліст Спеціаліст ІІ 

категорії 

Спеціаліст І 

категорії 

Спеціаліст  

вищої категорії 

Вихователь-

методист 

Старший 
учитель 

 

1 3 3 10 1 1 
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Роботу педагогічного колективу організовано за принципом «Ми робимо одну 

справу» (принцип співробітництва). Завдяки цьому  в працівників підвищилася  

вмотивованість на найкращий результат. Звичайно, значну увагу приділяється 

питанню підвищення педагогічної майстерності.  

 

Беремо участь у різноманітних семінарах: 

 
      Співпрацюємо з закладами вищої освіти: 
 Лабораторією сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН 

України; 

 Інститутом корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного 

університету ім.М.П.Драгоманова; 

 Буковинським державним медичним університетом; 

 Чернівецьким національним університетом ім.Ю.Федьковича; 

 Кам’янець-Подільським національним університетом ім.І.Огієнка. 

 

Нова українська школа 

2018 рік – це рік впровадження потужної реформи  «Нова українська школа». 

Відповідно до Нового Державного стандарту початкової освіти та за сучасними 

освітніми методиками, що базуються на компетентнісному та особисто-

орієнтованому підході, наступні  педагоги закладу пройшли  відповідні курси, а 

саме: 
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№п/п Прізвище ім’я  по 
батькові 

Курси  

1. Бондаренко О.Р. 
 

- Онлайн курси для вчителів початкової школи 
(ed  era); 

- Курси при ІППОЧО для вчителів початкової 
школи, які впроваджуватимуть Державний 
стандарт початкової освіти у 2018/2019 н.р.; 

- Онлайн-курси «Основи здоров’язбережної 
компетентностіі»; 

- «Освіта  на основі життєвих навичок» (Портал 
превентивної освіти); 

- «Вчимося жити разом» (Портал превентивної 
освіти); 

- Онлайн –курси «Недискримінаційний підхід у 
навчанні» (ед ера); 

- Онлайн –курси –«Робота вчителя початкових 
класів з дітьми з особливими освітніми 
потребами». 

2. Вахніцька М.І. Онлайн курси для вчителів початкової школи (ed  

era) 

3. Ксеннікова Л.В. Онлайн курси для вчителів початкової школи  (ed  

era) 

4. Курик  Ю.С. - Онлайн курси для вчителів початкової школи 
(ed  era); 

- Курси при при  ІППЧО для вчителів 1-х 
класів за НУШ; 

- Онлайн –курси –«Робота вчителя початкових 
класів з дітьми з особливими освітніми 
потребами» (ed  era). 

 

5. Мельник В.О. Онлайн курси для вчителів початкової школи  (ed  

era) 

6. Левицька О.Д. - Онлайн курси для вчителів початкової школи 
(ed  era); 

- Регіональна конференція для шкільних 
педагогів (ed camp); 

- Онлайн –курси –«Робота вчителя початкових 
класів з дітьми з особливими освітніми 
потребами» (ed  era). 

 

7. Ткачук Н.В. Онлайн курси для вчителів початкової школи  (ed  

era) 

 

Бачинська Н.Ю. пройшла регіональні навчання при Чернівецькій ЗОШ І-ІІІ 
№4. 

Наші педагоги є постійними учасниками різноманітних заходів з обміну 

досвідом роботи.  

 З  метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, в установі розроблено 

перспективний план курсової перепідготовки, який узгоджений із перспективним 
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планом проходження чергової атестації (з випередженням в 1 рік). Так, за 2018   рік 

курсову перепідготовку при ІППОЧО пройшли 8 педагогів за основним фахом роботи 

(М.М.Головач, А.О.Фукс, Н.Ю.Бачинська, Н.С.Король, Ж.М.Тарнавський,  

С.К.Холодницька,  Л.А.Ракова,  І.І.Грінько). Навчання з охорони праці пройшли  3 

працівників (в т.ч.- 1 оператор котельні), з цивільного захисту-1 працівник. 

        Час  диктує  нові  вимоги до  педагога тому доречним є на сьогоднішній день 

вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 41 педагог закладу пройшов тренінг 

за програмою «Intel.Навчання для майбутнього».  Більшість фахівців закладу 

володіють комп’ютером на рівні активного користувача. Перспектива в освіті така, 

що через п’ять років вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не 

використовує його в своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, не зможе 

ефективно забезпечувати  освітній процес з учнями. Адміністрація закладу  також 

володіє комп’ютерними технологіями, навичками роботи з оргтехнікою, яка 

розміщена в їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи.  

 

До послуг учнів та працівників 60 комп’ютерних одиниць: навчальні 

комп’ютерні комплекси, мультиборд, сенсорна інтерактивна підлога інтерактивні 

дошки, мультимедійні проектори, ноутбуки, планшети. В корекційній роботі 

вчителями – дефектологами застосовуються комп’ютери з програмним забезпеченням 

колекційного спрямування «Видима мова. Світ звуків», «Живий звук + відео».  

Нагальним є для нашого закладу придбання двох сучасних навчально-корекційних 

комп’ютерних комплексів з програмним забезпеченням «Світ звуків» для проведення 

індивідуальних та фронтальних занять з розвитку слухового сприймання та 

формування вимови. При виділенні в  2018 році фінансування на основні засоби,  таку 

потрібну для роботи з даною категорією вихованців апаратуру  зможемо додатково  

отримати.  

 

ІІІ. Основні проблеми, над якими працюють педагоги школи: 

 

- Формування ключових життєвих компетентностей  учнів з особливими освітніми 

потребами з  метою їх підготовки до повноцінного життя в сучасному світі; 
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- формування і розвиток фізично та морально здорової особистості дитини-інваліда, 

забезпечення якісного рівня навчальних досягнень учнів  школи, їх соціально-

психологічної реабілітації;  

- формування і корекція розмовного мовлення учнів на основі розвитку збереженої 

слухової функції з метою використання слуху в навчальному процесі як засобу 

пізнання та мислення, в позаурочний час для  сприйняття мовлення  оточуючих та 

спілкування з ними;  

- всебічний розвиток та формування особистості дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- створення додаткових умов для розвитку творчого потенціалу особистості дитини 

за рахунок диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, розширення 

мережі гуртків, секцій, об’єднань за інтересами; 

- використання комп’ютерних та телекомунікаційних технологій як ефективних 

засобів соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами  з метою 

розкриття їхніх інтелектуальних здібностей та творчих можливостей.  

 

Основні напрямки роботи школи: 

- здійснення корекційно-розвивального навчання і виховання дітей;  

- система внутрішньо-шкільного моніторингу: свідома оцінка і взаємокорекція 

спільної діяльності педагогічного колективу.  

Організація освітнього процесу в закладі здійснюється відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України; Законів України: «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про організацію інклюзивного навчання», 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про затвердження Національної стратегії у 

сфері прав людини», Положення  про спеціальну загальноосвітню школу ( школу-

інтернат)  для дітей, які потребують  корекції  фізичного та (або) розумового 

розвитку, власного Статуту.  

Вся робота базується на трьох основних складових, які органічно поєднані: 

навчання, виховання, корекційна робота - і реалізується шляхом надання  допомоги 

дітям з особливими освітніми потребами в пізнанні себе як особистості, наданні  

освіти, яка б відповідала їх пізнавальним можливостям та сприяла  адаптації школярів 

до соціального оточення.  
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 У школі діє  відпрацьована система методичної роботи. Її сітка створена  на 

діагностичній основі. Педагогічний колектив працює над методичною проблемою 

«Застосування інноваційних педагогічних технологій в навчанні та вихованні дітей з 

особливостями психофізичного розвитку як засіб підвищення якості і доступності 

освіти, сприяння особистісному розвитку та соціалізації школярів».  

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі та 

вихователі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони, 

здебільшого, є керівниками шкільних методичних об’єднань та творчих груп, 

наставниками молодих  педагогів.  За їх активної участі  проведено  методичні 

засідання, майстер-клас «Малювання кольоровим піском» (О.Є.Козар), круглі 

столи («Творчі завдання як засіб формування ключових компетентностей  учня» 

(С.М.Ткачук); «Використання біоенергопластики на заняттях» (Т.Д.Михальчук); 

«Інноваційні технології на уроках природознавства, біології, географії, основ 

здоров’я» (Т.В.Лушпай), консультаційний пункт «Професійна компетентність 

педагогів» (Т.В.Лушпай, Л.М.Мельник); практикум, проблемні семінари «Сучасні 

виховні технології в системі роботи творчого педагога»; «Педагогічна просвіта 

батьків щодо формування комплексу певних особистісних якостей, педагогічних 

знань, умінь і навичок, що сприятимуть всебічному вихованню й розвитку 

особистості школяра» (Л.М.Мельний); клуб педагогічного спілкування «Мовно-

комунікативна компетентність педагога» (О.Р.Бондаренко), педагогічний проект 

«Методична шпаргалка» (м/о початкової школи). Демонстраційні уроки та виховні 

заходи, які проводяться педагогами  закладу мають чітку структуру, є логічно 

довершеними, цікавими до змістовними.  Кожен педагогічний працівник  має змогу 

під час таких заходів поповнити власний досвід роботи,  отримавши нові знання, 

побачити як їхні колеги на практиці реалізують  нові методичні прийоми та 

технології. Це сприяє як підвищенню  педагогічної майстерності вчителів та 

вихователів, і , як результат, рівня навчальних досягнень  учнів школи. 

      Педагоги закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику 

інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається  шляхом 

взаємодії тих, хто навчається.  З кожним роком  нові інформаційні  технології 

впроваджують на своїх уроках та виховних заходах все більше та більше педагогів    

Досить широко застосовуються в щоденній діяльності  вчителі та вихователів 
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технології критичного мислення, продуктивного та проблемного навчання, елементи 

ТРВЗ. 

Важливо спонукати кожного педагога до оновлення сучасних підходів щодо 

навчання і виховання учнів, пристосування спеціальної методики до навчальних 

можливостей дітей. Тому на контролі адміністрації школи – стан викладання 

навчальних дисциплін, який здійснюється відповідно до перспективного плану та з 

урахуванням аналізу відвіданих уроків.  

З урахуванням специфіки роботи школи розроблено перспективний план 

тематики педрад. Напрацьована система щодо планування, підготовки та проведення 

засідань. З метою сприяння демократизації управління в закладі, при підготовці до 

педради створюється творча динамічна група з числа найбільш досвідчених і творчих 

педагогів.  

Робота методичних об’єднань та творчих динамічних груп педагогів 

спрямовувалася на розвиток творчої особистості  працівників, надання реальної, 

дієвої допомоги педагогам, особливо молодим, у підвищенні професійної 

майстерності, створення в колективі творчої атмосфери, такого морально-

психологічного клімату, який сприяв би пошуку ефективних технологій педагогічної 

праці, творчому впровадженню в практику роботи інновацій. Жодна з існуючих 

педагогічних технологій у процесі навчання не є універсальною і має оптимальний 

ефект тільки для конкретної категорії дітей і для конкретного педагога.  Дуже 

важливо оцінити  потенціал конкретної технології з позиції адекватності завданню 

формування  компетентностей учнів. Тому в закладі орієнтуємо педагогів на те, щоб у  

своїй діяльності завжди поєднували   науку та мистецтво, нормативне і творче.  

Оскільки , ми формуємо особистість нового формату, то маємо спрямувати дітей на 

навчання упродовж життя, навчання з орієнтирами на новинки в цифровому 

середовищі,  сучасні джерела інформації. 

Ключем до упровадження інновацій  є: 
1) Самоосвіта педагогічних працівників;  

2) Атестація і творчі звіти педагогів:  

3) Курсова перепідготовка;  

4) Семінари-практикуми (міські та шкільні);  

5) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;  

6) Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;  



22 

 

7) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру  

навчально-виховної роботи; 

8)Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, 

 розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи 

 учителів; 

9) Вдосконалення педагогами рівня володіння ІКТ. 

В педагогічній практиці школи упродовж багатьох років, поряд з контрольно-

оцінювальними заходами застосовується система регулювання якості освіти, яка 

ґрунтується на внутрішньо-шкільному моніторингу. Завдяки цьому об’єктивно 

оцінюються рівень  навчальних  компетентностей, особистісного розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. А отримання об’єктивної інформації про діючий 

стан навчального процесу створює умови для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Це забезпечує здійснення зворотного зв’язку з учнем, який має 

обмежені можливості здоров’я; добір оптимальних форм і методів роботи, адекватних 

контингенту учнів, і, як результат сприяє своєчасній корекції освітнього процесу. 

Адміністрація закладу вживає заходи для поліпшення  стану освіти в школі, 

формування конкурентно-спроможного освітнього середовища. Саме тому, кожен 

працівник, шукаючи відповідь на вічне питання «А як вчити дітей» - придивляється 

до надбань колег інших закладів, як українських так і зарубіжних, намагаючись 

знайти там раціональне зерно. Суттєва увага приділяється вивченню та 

упровадженню інноваційних технологій в освітній процес. В рамках міждержавного 

та міжрегіонального партнерства, яке триває з 2007 року,  продовжено  творчу 

співпрацю, обмін методичними напрацюваннями між нашою школою та 

Аугзбургзьким центром підтримки дітей та юнацтва з вадами слуху (Німеччина).  

Співпраця з Аугзбурзьким центром допомогла реально впровадити в систему 

роботи школи-інтернату:  

1. Сучасні освітні технології, починаючи з дошкілля, – періоду, в якому 

закладається фундамент майбутнього дитини. Творчий вихователь, працюючи з 

найменшими дітьми, кожен момент використовує для їх розвитку. Застосовуємо такі 

особистісно-орієнтовані інноваційні технології: 

- піскова - та сніготерапія; 

- піскова анімація; 
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- піскова аплікація; 

- музикотерапія; 

- малювання на креативній дошці; 

- малювання на настільних мольбертах з оргскла; 

- ліплення на оргсклі та ін. 

Наслідуючи один одного, через гру, в тому числі сюжетно-рольову, діти  вчаться 

сприймати навчальний матеріал,  засвоюють   норми поведінки, формується їх  

емоційний  стан. Такі технології сприяють розвитку дитячої креативності, мають 

терапевтичний ефект (здійснюється профілактика та корекція  тривожності, страхів та 

невпевненості). 

2. В кожному класі та групі 2 рази на місяць практикуємо проведення бінарних 

занять. 

3. В нашій  школі активно впроваджуємо  проектні технології. В процесі 

командної роботи, творчості, гри діти вчаться самостійно спостерігати, досліджувати, 

аналізувати, застосовувати на практиці набуті знання.  

4. Суттєву увагу приділяємо комп’ютеризації  освітнього процесу. Враховуючи, 

що  80 % інформації учні сприймають зорово, а педагоги закладу якісно володіють 

комп’ютерними технологіями, кожен вчитель та вихователь намагається підвищити в 

учнів інтерес до  вивчення предметів, створюючи  захоплюючі  форми подачі 

навчального  матеріалу, впроваджуючи  нові методи  викладу інформації на  основі 

активної візуальної складової. Заклад підключено до мережі інтернет, і, фактично в 

кожному навчальному класі, кабінеті школи, педагоги та учні працюють з інтернет - 

ресурсами. Враховуючи вимоги часу, проводиться дистанційне навчання для 

педагогів: онлайн-курси, тренінги, семінари та консультації. Це сприяє  

вдосконаленню інтелектуального  потенціалу педагогів, а  отже позитивно впливає  

на розвиток кожної дитини. 

5. Формування ключових життєвих компетентностей школярів здійснюється 

через введення курсу «Основи фінансової грамотності та підприємництва", 

організацію та проведення соціально значимих мультидисциплінарних проектів: 

«Економія в школі та вдома», «Професію вивчай - про своє майбутнє дбай», 
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«Свідомий вибір», «Перспектива», «Я хочу, я буду». Всі матеріали   проектних 

напрацювань розгорнуто представлені на шкільному сайті. 

Враховуючи, що школа-інтернат є спеціальним закладом освіти, 

пріоритетним напрямом якого є організація  корекційної-відновлювальної роботи, 

на контролі адміністрації вивчення ефективності проведення індивідуальних та 

фронтальних занять, їх відповідність потребам та можливостям школярів з 

порушеним слухом, затримкою психічного розвитку, розладами спектру аутизму 

при збереженому інтелекті. 

 

Організація виховної роботи 

 
Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, 

інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію 

на людину, її духовну культуру й визначають основні напрями роботи з молоддю та 

модернізації освітнього процесу. Основною складовою загального виховного процесу 

юного покоління є національно-патріотичне виховання. Воно формується на 

прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, 

героїки визвольного руху, досягнень в галузі політики, освіти, науки, культури і 

спорту. Національно-патріотичне виховання реалізується в стінах нашої школи на 

всіх етапах навчання, воно забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність 

особистості.  

 Упродовж 2018 року педагоги школи поставили за мету виховного процесу 

формування цілісної особистості, у якій гармонійно поєднуються всі якості людини і 

громадянина. Педагоги сприяли набуттю молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкуванню духовних надбань українського народу, формували риси духовної, 

моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури. Приділяли 

належну увагу формуванню національної свідомості учнів, їх громадянської позиції; 

поваги до культури і традицій, законів і моральних засад суспільства; прищеплювали 

усвідомлення належності до рідної землі, міста, села, народу, свого роду методами 

формування свідомості, а саме проводячи уроки пам’яті, уроки мужності, бесіди, 

класні години, диспути, години спілкування, походи до музеїв, екскурсії, спортивні 

свята, зустрічі з учасниками АТО та волонтерами. Упродовж 2018 року проведено 

загальношкільні заходи: усний журнал «Шляхами Тараса» (Семенова О.Л.), гра-



25 

 

вікторина «Хто найкращий громадянин» (Вахніцька М.І.), «Ваше здоров’я в ваших 

руках» (Марценюк Н.Г.), єдиний урок присвячений творчості О.Кобилянської 

«О.Кобилянська - буковинська орлиця» (Бойчук Ж.В.), урок мужності «Україна 

єдина» (Досяк М.Ю.), урок історії  «Вшанування жертв голодомору» (Фустій Р.П.), 

усний журнал «Державні символи України» (Купчанко Н.П.), родинне свято «Мама і 

тато два серця гарячих» (Грінько І.І.), загальношкільний захід «Європа без кордонів» 

(Фустій Р.П.). 

Класними керівниками та класоводами проведено класні години: «Державні 

символи України», «Дерево з коріння починається, а людина з сім’ї», а вихователями 

проведено цикл бесід: «Без сім’ї немає щастя на землі», «Наймиліша серцю рідна 

сторона», «Солов’їна, барвінкова – українська мова». А також, в рамках місячника 

морально – духовного виховання «Без сім’ї немає щастя на землі», організовано 

фотовиставку «Фотомиті шкільного життя», конкурс дитячого малюнка «Україна 

починається з родини», конкурс ігор «Ігри моїх батьків – згадаємо й пограємо». 

Проведено цикл виховних екскурсій «Вулицями мого дитинства».  

Педагогічний колектив  навчального закладу проводить просвітницьку 

діяльність, спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних діянь, 

забезпечує діяльність шкільних  гуртків, клубів для учнів та їх батьків на правових 

годинах, годинах довіри, на заняттях клубу батьківського спілкування. У школі 

превентивне виховання здійснюється на рівні соціально-педагогічної, тобто 

первинної профілактики з метою попередження різних видів небезпечної поведінки 

на ранніх стадіях відхилень. Робота містить цілеспрямовану систему заходів 

правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього 

й організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних 

установ, запобігання вживанню алкогольних, наркотичних речовин, тютюнопаління, 

відвернення суїцидів, бродяжництва. Особисті переконання учнів формуються під час 

проведення бесід, класних годин, диспутів, практикумів, систематичних занять клубу  

«За здоровий спосіб життя» (Марценюк Н.Г.), клубу для старшокласників «Закон і 

ми» (Новосадська О.В.). Велика увага приділяється заняттям фізичною культурою, 

прогулянкам та спортивно-масовим заходам на свіжому повітрі.    
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Виховна система нашої школи – це складна психолого-педагогічна сукупність, 

яка охоплює весь освітній процес, інтегрує навчальні заняття, позаурочне життя 

дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Найдоцільнішими і 

найефективнішими формами позакласної роботи є учнівські гуртки, де учні 

задовольняють свої інтереси, індивідуальні запити. Практично всі учні задіяні в 

різноманітних гуртках та заняттях за інтересами. В школі працюють 4 

загальношкільні та 14 класних гуртків, які в більшості ведуть вихователі в другій 

половині дня. Проте, найбільш продуктивними і цікавими є гуртки, спрямовані на 

оволодіння практичними навичками: гуртки вишивки, аплікації, квілінгу, бісеру, 

орігамі, витинанки, малювання на склі, піскотерапія, виготовлення поробок із 

природного матеріалу. З радістю учні відвідують гуртки: 

- «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» – 

Марценюк Н.Г (48учнів); 

- гурток сучасного мистецького жанру естрадної жестової пісні – керівник 

Тарнавський Ж.В. (30 учнів); 

- гурток  «Юний патріот» - керівник Фустій Р.П. (46 учнів). 

- гурток «Сходинки до інформатики» – керівник Скубак О.М. (84 учнів).  

    Багато років колектив школи гарно співпрацює з позашкільними дитячими 

установами: Палацом дітей та юнацтва (вул. Шептицького, 10), Чернівецьким 
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обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді, обласним центром 

естетичного виховання «Юність Буковини», Чернівецьким обласним центром 

еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді . Керівники гуртків цих 

закладів зацікавили учнів інтернату і успішно ведуть гуртки: Творча майстерня 

«Дивосвіт» (Бойчук Н.Р.), «Подарунок. Вишивка стрічками» (Хміль Г.О.), 

«Намистинки» (Гафійчук О.В), «Юний конструктор» (Грищенко О.С)., «Світ фантазії 

»(Савчук В.В.), «Народні ремесла України» (Шевчук І.В.). 

Однією з актуальних педагогічних проблем розвитку людини, котра 

навчається, виховується, формується є проблема становлення творчої особистості. 

Тому основною метою роботи комунального закладу «Чернівецька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат №2» є виховання компетентного випускника закладу, 

здатного до свідомого самостійного визначення мети своєї діяльності в самостійному 

житті. Плануючи освітній  процес, адміністрація та педагогічний колектив школи 

чітко розуміють, що кожна дитина – це неповторна особистість. Діти з особливими 

освітніми потребами  різняться своїми здібностями, типами пам’яті, стилем 

сприймання навчального матеріалу та оточення, домінуючим характером мислення. 

 

Основний вектор розвитку особистості вихованців нашого закладу спрямований 

на підготовку старшокласників до самостійного життя, на забезпечення навичками та 
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вміннями необхідними для самостійної життєдіяльності у соціальному середовищі. 

Відрадно, що всі випускники школи обирають професію до душі та навчаються в 

профтехучилищах міста: ВПХУ №5, ПТУ №8, ВПУ радіоелектроніки та Київському 

коледжі легкої промисловості. Перед педагогами нашої школи стоїть завдання 

сформувати активну, самостійну особистість, наділену певним комплексом життєвих 

компетентностей, якій допоможуть їй успішно жити в сучасному світі. «Школа 

сприяння розвитку особистості» допомагає учням у забезпеченні можливості 

свідомого вибору лінії життя, позиції, погляду на світ, адекватної поведінки в соціумі.       

Виховна робота школи-інтернату – це важлива складова всієї системи 

виховання: вона є логічним продовженням родинного виховання. Виховний процес 

доповнює і розширює вплив сім’ї, дитячих громадських організацій на становлення і 

розвиток особистості дитини з особливими освітніми потребами. Враховуючи те, що 

більшу частину часу учні проводять у школі-інтернаті, а не в рідних домівках, 

педагоги школи одним із головних завдань вважають створення здорового, творчого 

виховного середовища; забезпечення максимальної уваги щодо розвитку особистості 

дитини-інваліда, розкриття її здібностей, задоволення її інтересів і потреб, 

формування ключових життєвих компетентностей з метою розширення їх соціального 

досвіду. 

       

Виховна робота спрямована на виконання таких  основних завдань:  

1. Забезпечення всебічного розвитку особистості дитини з особливими освітніми 

потребами у процесі  навчання та виховання.  

2. Формування ключових життєвих компетентностей учнів з метою їх підготовки 

до повноцінного самостійного життя. 
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3. Патріотичне виховання. Формування в учнів патріотичних почуттів, 

забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, виховання в них 

національної гідності.  

4. Морально-правове виховання. Прищеплення учням поваги до 

загальнолюдських норм гуманістичної моралі. Зростання рівня культури поведінки.  

5. Превентивне виховання. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі 

життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів як найвищої 

соціальної цінності.   

Працюючи разом діти долучаються до колективної творчої справи, вчаться 

толерантності, працелюбності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. Вчителі та 

вихователі нашої школи поважають людську гідність учня, його право на власну 

думку, заохочують відкрите обговорення та демократичне прийняття рішень.  

Особливу увагу педагоги школи приділяють формуванню цінностей здорового 

способу життя. Здоров’я дитини, як і дорослої людини цілісний і багатовимірний 

феномен. Якщо уявити здоров’я у вигляді піраміди, то її основою буде фізична 

складова. Фізичне «Я» характеризується рухливістю тіла його температурою, 

частотою дихання, відповідністю зросту і маси тіла віковим нормам. В нашому 

закладі є багато діток, які входять до спецмедгрупи з такими діагнозами: ДЦП, 

гідроцефалія, спастичний тетрапарез, органічне ураження ЦНС, епілепсія, ЗПМР 

затримка росту, когнітивні розлади, деформація грудної клітки, грудинно-

поперековий сколіоз, сколітична постава. 

Допомога таким учням відбувається на уроках фізичного виховання, заняттях 

ЛФК, роботи гуртків та спортивних секцій, спортивних змагань, естафет, 

налагодженої позакласної роботи. 

 На базі нашої школи працюють три спортивних секції від Чернівецького 

обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»: 

 теніс (тренер Фукс А.А.); 

 спортивне орієнтування (тренер Слобожанінов А.А.); 

 боротьба (тренер Тащук І.Ю.). 
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Організація харчування, медичне обслуговування учнів 

           Харчування – це основа  життя будь-якого організму.  Воно суттєво  впливає на 
стан здоров’я, працездатність та тривалість життя людини. Здорове харчування – 

один з головних факторів, які визначають здоров’я, забезпечує нормальний розвиток 
дітей, профілактику їх захворювань.  

        У школі створено бракеражну комісію у складі: голови ради по організації 
харчування; голови  ради школи; лікаря школи;  дієтсестри; шеф-кухаря;       
комірника. Відповідно до своїх обов’язків члени бракеражної комісії здійснюють 
контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування; роботою 
харчоблоку щодо правильності закладки продуктів, їх кулінарної обробки та виходу 
готових страв; веденням документації; санітарним станом харчоблоку; проведенням 
С-вітамінізації їжі. Періодично здійснюється моніторинг  стану постачання продуктів, 
своєчасність  подачі заявки на продукти та її задоволення, якість та асортимент 
продукції. 
        На контролі адміністрації закладу відповідність наявного обладнання харчоблоку 
санітарним вимогам. 
       Для правильної та безперебійної роботи їдальні ведуться журнали: бракеражу 
сирої продукції; бракеражу готової продукції; якості продукції; санітарного стану 
харчоблоку; здоров`я працівників харчоблоку. 
         Приміщення шкільної їдальні просторе і вміщує достатню кількість місць, де 
одночасно можуть харчуватися 72 учні. Діти харчуються у дві зміни. 
   В шкільній їдальні є приміщення, де проводиться приготування їжі, роздаткове 
вікно. Доступ до підсобних приміщень дозволений тільки для обслуговуючого 
персоналу. 
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Санітарно-гігієнічна характеристика їдальні: 

Площа обідньої зали - 75,4 м2 

Кількість місць – 72 

Харчоблок працює на сировині 

Площа харчоблоку з розкаткою - 84,6 м2 

Площа посудомийної кімнати - 11,5 м2 

Площа комори для сухих продуктів - 30 м2 

Площа овочесховища - 20 мм 

Площа кімнати персоналу - 6 м2 

           Згідно з державними санітарними нормами у харчоблок забезпечено: 

проточною холодною та  гарячою водою (3 електронагрівачі для проточної води); 

каналізування в робочому стані;  освітлення приміщень згідно з нормами.

 Столовим та кухонним посудом, розділочним інвентарем, миючими та 

дезінфікуючими засобами заклад забезпечений відповідно до потреб. Посудом та 

кухонним інвентарем забезпечено на 100% (3 зміни). 

Обладнання харчоблоку: холодильне обладнання - 5 холодильників з морозильними 

камерами, 1 морозильна камера; 2 електроплити; 1 електропательня; 1 електродухова 

шафа; 2 електром`ясорубки; 1 електрохліборізка. 

 Перспективне меню складається дієтсестрою на два тижні згідно технологічних 

карт. Це дає можливість правильно розподіляти продукти протягом тижня, 

забезпечувати розмаїття страв, найбільше раціонально витрачати грошові кошти і, що 

особливо важливо, вчасно замовляти необхідні продукти на базі.    Після складання 

перспективного меню його перевіряють на збалансованість, тобто аналізують зміст 

основних харчових речовин. На підставі відкоректованого меню (виправляється 

недолік або надлишок білка, жиру, вуглеводів) складається загальна заявка. 

Дієтсестрою закладу проводиться корекція харчування з необхідним 

розрахунком інгредієнтів (білків, жирів і вуглеводів). У раціонах харчування дітей, 

відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності продуктів, існує 

певна вікова категорія: - від 3 до 6 років – 1800-2000 ккал;    - від 6 до 10 років – 

2000-2400 ккал; -  від 10 до 13 років – 2900 ккал. Під час приготування їжі шеф-кухар 
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та кухарі  дотримуються меню-вимоги, чітко контролюють тривалість теплової 

обробки страв. 

          Комірник проводить прийом продуктів харчування в присутності дієтичної 

сестри, не приймає продукти без супровідних документів (товарно-транспортні 

накладні, якісні посвідчення, сертифікати відповідності), із закінченим терміном 

реалізації, з ознаками псування, крупи та борошно, пошкоджені шкідниками, м’ясо 

без ветеринарного тавра та свідоцтва. 

         Супровідні документи зберігаються до кінця реалізації продуктів, дотримується 

режим і терміни їх зберігання, правила товарного сусідства.   Черговий вихователь 

організовує своєчасне накриття столів в їдальні, медична сестра контролює чистоту 

рук учнів перед вживанням страв, забезпечує належний санітарний стан столів до та 

після прийому їжі.  

 

Діяльність бухгалтерської служби закладу 

Бухгалтерська служба закладу здійснює свою діяльність на підставі 

Положення про бухгалтерську службу установи затвердженої наказом директора 

від 17.03.2014 року №30-О, наказу «Про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку на 2019 рік» від 03.01.2019 № 4-О, а також ряду інших 

нормативно-правових законів. 

 Основними завданнями є: 

 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладу та 

складання звітності; 

 відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного 

управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними 

ресурсами; 

 своєчасне подання на реєстрацію зобов’язань, здійснення платежів відповідно 

до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного відображення їх у 

бухгалтерському обліку та звітності; 

 забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і 

матеріальних ресурсів відповідно до затверджених кошторисів. 
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Цільове та ефективне використання коштів загального  

та спеціального фонду місцевого бюджету 

Порядок використання бюджетних коштів містить цілі та напрямки їх 

використання. Бухгалтерська служба закладу проводить видатки в розрізі кодів 
економічної класифікації з дотриманням вимог нормативних документів Кабінету 

Міністрів України та Державної казначейської служби.  
Фінансування школи-інтернату здійснюється за бюджетною програмою по 

КПКВ 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» за загальним та 

спеціальним фондами місцевого бюджету. 
Фінансові ресурси закладу у 2018 році становили 17250486,09 гривень. У тому 

числі: по загальному фонду місцевого бюджету – 15953797,22 гривень, по 

спеціальному фонду місцевого бюджету – 1296688,87 гривень.  

Отримане фінансування за загальним фондом місцевого бюджету використано 
в повному обсязі згідно із затвердженими кошторисними призначеннями. Розподіл 
касових видатків загального фонду у 2018 році приведено в таблиці 1.1 та на діаграмі. 

Таблиця 1.1 

Розподіл касових видатків загального фонду  

місцевого бюджету у 2018 році 

Статті видатків Сума, грн. 

Видатки утримання, разом 

В тому числі: 
15953797,22 

Оплата праці 10817781,11 

Нарахування на оплату праці 2362177,95 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 443560,00 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 75000,00 

Продукти харчування 1364000,00 

Оплата послуг (крім комунальних) 394915,12 

Видатки на відрядження 4679,56 

Оплата водопостачання та водовідведення 15214,20 

Оплата електроенергії 139131,34 

Оплата природного газу 334935,00 

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

2402,64 

Інші поточні видатки 0,30 
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Розподіл касових видатків установи у 2018 році 

 

Структура надходжень за джерелами фінансування коштів за спеціальним 

фондом місцевого бюджету у 2018 році приведена в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Структура надходжень за джерелами фінансування спеціального фонду 

місцевого бюджету у 2018 році 

Показники Сума, грн. 

Залишок коштів на початок року  45343,55 

Надходження коштів, усього 

з них: 
1296688,87 

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із  законодавством, разом 

в тому числі: 

235320,19 

- послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
їх основною діяльністю 

235290,19 

- від додаткової (господарської) діяльності 30,00 

- від оренди майна бюджетних установ 0,00 

- від реалізації у встановленому порядку майна (крім 
нерухомого)  

0,00 

Інші джерела власних надходжень, разом 

в тому числі: 
203804,68 

- благодійні внески, гранти та дарунки 203804,68 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)  

857564,00 

Залишок коштів на кінець року  88575,43 

 

Оплата праці 

Нарахування на оплату праці 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 

Продукти харчування 

Оплата послуг (крім комунальних) 
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Отримані протягом звітного року доходи, отримані як плата за послуги, 

спрямовані на забезпечення видатків, які проведені згідно із затвердженими 

кошторисними призначеннями в сумі 198518,31 гривень. Їх структура приведена в 

таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3. 

Касові видатки спеціального фонду місцевого бюджету у 2018 році 

Статті видатків Сума, грн. 

Видатки утримання, разом  
В тому числі: 

198518,31 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 211,43 

Оплата послуг (крім комунальних) 7027,24 

Оплата водопостачання та водовідведення  6424,51 

Оплата електроенергії  12652,12 

Оплата природного газу 172203,01 

 

Використання фонду оплати праці  

Найбільшу частину всіх видатків, що здійснюються у бюджетній організації, 

займають видатки на оплату праці.  

Фонд оплати праці за 2018 рік використано на 88,43 %. 

Середня чисельність працівників закладу затверджена на 2018 рік у складі - 123,8 

одиниці. Фактична чисельність ставок у порівнянні з 2017 роком зменшена на 1,3 

одиниць, за рахунок ставок вихователів, та станом на 01.01.2019р. становить 120,5 

одиниць,  є вільні вакансії техніка-програміста - 0,45ст. та прибиральниці – 0,5 ст. 

Загальна сума по фонду оплати праці працівників закладу за 2018 рік складає  

10817781,11  гривень в т.ч. сумісників 141873,85 гривень. 

Фонд оплати праці за 2018  рік складається з:  

 основної заробітної плати – 6679981,11 грн.;  

 додаткової заробітної плати  – 3824600,00 грн.; 

 інших виплат – 313200,00 грн. 
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             Основна в свою чергу складається з:  

 окладів і ставок  – 4510896,11 грн.;  

 доплати за класне керівництво – 112300,00 грн.;  

 доплати за вислугу  років – 1145645,00 грн.;  

 доплати за  перевірку зошитів – 50420,00 грн.; 

 престижність – 814800,00 грн.; 

 замін – 208640,00 грн.; 

             Додаткова складається з : 

 доплат за завідуванням майстернями  – 24124,00 грн.; 

 нічних – 49167,27 грн.; 

 надбавок до заробітної плати – 2284497,33 грн.;  

 відпусток  – 1205424,25 грн.; 

 сесій – 24348,75 грн.;  

 курсів – 19327,00 грн.;  

 грошової винагороди – 217711,40грн. 

Інші – матеріальна допомога на оздоровлення – 313200,00 грн.  

Сума нарахованих лікарняних листів 

Сума нарахованих за 2018 рік лікарняних листів – 299350,12 гривень, в тому 

числі за рахунок установи – 58243,12 гривень. 
 Упродовж звітного періоду здійснювалося підвищення посадових окладів 

працівників установи (з 1 січня звітного року). Зростала середньомісячна заробітна 
плата в цілому по установі, в тому числі заробітна плата педагогічних працівників. 
Зростання заробітної плати обумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати 
відповідно до постанов Уряду. У 2018 році середньомісячна заробітна плата по 
закладу склала 7255,39 грн. 

Незважаючи на важку ситуацію в Україні та ряду постанов, таких як № 710 від 
11.10.2016р. «Про ефективне використання бюджетних коштів», у закладі не було 
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скорочено жодної посадової одиниці. Педагогічним та іншим працівникам школи-

інтернату виплачувалися всі доплати та надбавки до посадових окладів (тарифних 
ставок), передбачені чинним законодавством, у межах фінансових ресурсів фонду 
оплати праці, затверджених у кошторисі закладу. 

На 2018 рік було передбачено та виплачено матеріальну допомогу на 
оздоровлення у розмірі 100% посадового окладу та грошову винагороду педагогічним 
працівникам до Дня працівника освіти. 

Заробітна плата виплачувалась у повному обсязі без затримок, у терміни, 
передбачені колективним договором школи. Напередодні відпустки всі працівники 
школи отримали відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення. 

Заборгованості по заробітній платі немає. 
Відрахування у фонди проводилися згідно встановлених тарифів та 

перераховувалися в установлені терміни.  
Медичний кабінет було 100% забезпечено медикаментами та медичними 

засобами. 
Кредиторської заборгованості по сплаті за енергоносії, іншим постачальникам та 

підрядчикам немає.                                                    
 

Якість внутрішнього контролю 

Важливе місце в освітньому процесі закладу відводиться питанню якості 
освіти, в тому числі через здійснення внутрішньо-шкільного контролю та 
керівництва. Складено план-графік внутрішньо-шкільного контролю на рік і 
перспективний план до 2021 року. 

Адміністрацією школи, спільно з членами шкільної комісії з моніторингу, 
представниками батьківської громадськості (за бажанням) вивчається та аналізується: 

- освітній процес (стан викладання навчальних предметів; ефективність 
корекційної-розвивальної роботи; якість навчальних досягнень учнів по предметах; 
виконання рішень педрад, нарад; якість ведення шкільної документації; виконання 
навчальних планів, програм, індивідуальних програм розвитку дитини); 

- методична робота (підвищення кваліфікації педагогічних працівників, робота 
шкільних методичних об’єднань, робота з молодими педагогами); 

- виховна робота (ефективність реалізації виховної системи «Школа розвитку 
особистості»; рівень вихованості учнів; якість роботи вихователів та  проведення 
ними загальношкільних заходів; стан спортивно-масової роботи; ефективність 
організації  патріотичного, морального, національного та естетичного виховання; 

- рівень професіоналізму педагогів, проектна діяльність учнів. 
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У школі запроваджено моніторинг освітньої діяльності та освітнього 
середовища. Суттєва увага приділяється в закладі веденню  шкільної документації. 
Заступники директора щоденно фіксують відомості в Журналах обліку пропущених 
та заміщених уроків та виховних годин, вивчають роботу педагогів, які  відповідно до 
тарифікації працюють за своїми напрямами діяльності, прослідковують ефективність 
проведення заміни уроків та виховательських годин. Адміністрацією школи-інтернату  
ведуться книги  наслідків внутрішньо-шкільного контролю.            

 

Управлінська діяльність 

 
 Відстежити в динаміці всі суттєві освітньо-корекційні  процеси, вивчити успіхи 

і недоліки в роботі колективу, внести корективи та спланувати подальшу діяльність, 

створити необхідні умови щодо поліпшення стану освіти в школі, і таким чином, 

сформувати конкурентоспроможне освітнє середовище в закладі – все це можна 

здійснити на основі внутрішкільного моніторингу.  

 Адміністрація, педагогічний колектив мають значні напрацювання в цьому 

напрямі, що створює позитивні умови для вдосконалення управлінської діяльності, 

переведення її на демократичний рівень. 

 Діяльність закладу, всіх його ланок і підрозділів регламентуються річним 

планом.  

 Протягом зазначеного періоду на засідання педагогічної ради виносилися такі  

проблемні питання: 

 Січень 2018 року (протокол від 04.01.2018. №4) 
       Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку особистості школярів з 

особливими освітніми потребами в умовах компетентнісно спрямованого навчання та 

виховання .Стан викладання образотворчого мистецтва. 

 Додатково слухалися питання: 

- Про затвердження рішення педагогічної ради від 31.10.2017 

- Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку особистості школярів з 

особливими освітніми потребами в умовах компетентнісно спрямованого 

навчання та виховання. Стан викладання образотворчого мистецтва; 

- Про затвердження рішення шкільної психолого-медико-педагогічної комісії від 

28.12.2017р. 

- Про здійснення вербального оцінювання учнів 2 класу. 
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 Квітень  2018 року (протокол  від 10.04.2018 №5) 
         Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності учнів з 

особливостями психофізичного розвитку на уроках та в позаурочний час в світлі 

Концепції НУШ. Єдність вимог педагогічного колективу щодо практичного 

використання словесного мовлення учнями  та залучення батьків до постійного 

вербального спілкування з їхніми дітьми» 

Додатково слухалися питання: 

- Інформація про виконання рішення педагогічної ради школи від 04.01.2018р. 

- Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності учнів з 

особливостями психофізичного розвитку на уроках та в позаурочний час в 

світлі Концепції НУШ. Єдність вимог педагогічного колективу щодо 

практичного використання словесного мовлення учнями  та залучення батьків 

до постійного вербального спілкування з їхніми дітьми; 

- Про визначення предмета ДПА за вибором закладу освіти у 9-А класі, 

дотримання пунктів 1.112-1.1.-14 наказу Департаменту освіти і науки від 

08.02.2018р. «Про порядок завершення 2017/2018 н.р. та проведення державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти 

Чернівецької області» 

 Травень 2018 року (протокол від 16.05.2018. №6) 
Вибір електронних версій оригінал-макетів підручників, поданих на 

конкурсний відбір проектів підручників для 1,5,10 класів закладів загальної 

середньої освіти.. 

Додатково слухалися питання: 

- Про виконання наказу МОН України від 21.02.2018р. №176 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів підручників для 5 і 10 класів»; 

- Про забезпечення виконання наказу МОН України від 02.04.2018 №310».; 

- Про затвердження рішення шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. 

 Травень 2018 року (протокол від 24 .05.2018. №7) 
Результати навчальних досягнень учнів школи за 2017/2018 н.р.  

             Додатково слухалися питання: 

- Про переведення учнів в наступні класи та випуск учнів 9-А класу; 
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- Про результати атестації педагогічних працівників  у 2017/2018 н.р.; 

- Про затвердження рішення шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. 

 Серпень 2018 року (протокол від 30.08.2018. №1) 
Аналіз діяльності комунального закладу «Чернівецька спеціальна 

 загальноосвітня школа-інтернат №2» за 2017/2018 н.р. Напрями роботи в 2018/2019 

навчальному році в світлі Концепції «Нової української школи». 

             Додатково слухалися питання: 

- Затвердження кандидатури секретаря педагогічної ради школи на 2018/2019 

н.р.; 

- Аналіз роботи педагогічного колективу Чернівецької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату за 2017/2018 н.р.; 

- Перспективні напрями діяльності закладу на 2018/2019 н.р. в світлі реалізації 

Концепції Нової української школи. Затвердження плану роботи школи на 

2018/2019 н.р.; 

- Про схвалення Освітньої програми школи-інтернату№2 на 2018/2019 н.р  . 

 Жовтень 2018 року (протокол  від 30.10.2018. №2) 
             Роль класовода та класного керівника у формуванні цінностей та ключових 

компетентностях в умовах освітнього простору НУШ. 

            Додатково слухалися та обговорювалися питання: 

-  Роль класовода та класного керівника у формуванні цінностей та ключових 

компетентностях в умовах освітнього простору НУШ; 

- Про затвердження заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020р. 

на виконання наказу Департаменту освіти і науки ОДА від 15.09.2018р.№380; 

- Про стан роботи з охорони праці та протипожежної безпеки в освітньому 
закладі 

 Всі рішення педагогічної ради затверджені відповідними наказами по 

 школі. Інформацію про їх виконання заслуховується на чергових засіданнях і в разі 

виконання знімається з контролю.  

  На виконання рішень педради, нарад при директорі, плану внутрішкільного 

контролю та керівництва в 2018 році видані такі накази: 
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№2-О  
від 02.01.2018 

Про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії 

№3-О  
від 10.01.2018 

Про затвердження номенклатури справ та призначення 
відповідального за веденням обліку шкільної документації 

№4-О  
від 03.01.2018 

Про результати виховної роботи за І семестр 2017/2018 н.р. 

№5-О  
від 03.01.2018 

Про затвердження графіків роботи педагогічних працівників 
закладу на ІІ семестр 2017/2018 н.р 

№6-О  
від 12.01.2018 

Про затвердження рішення педагогічної ради закладу від 
04.01.2018 (протокол №4) 

№8-О  
від 12.01.2018 

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу ІІ у 
семестр 2017/2018 н.р 

№9-О  
від 22.01.2018 

Про роботу освітнього закладу в період ускладнення погодних 
умов 

№12-О  
від 23.01.2018 

Про затвердження калькуляції планових витрат по газовій котельні 

№14-О  
від 22.02.2018 

Про організацію роботи, здійснення цивільного захисту в школі та 
початок навчального року в системі ЦЗ  

№16-О 

від 31.02.2018 

 

Про організацію профорієнтаційної роботи у школі  
 

 

№18-О 

від 05.02.2018 

Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на 
документи про освіту випускникам 

№26-О 

від 23.02.2018 

Про організацію роботи з вивчення  навчальних можливостей 
учніві4 класів 

№35-О 

від 19.03.2018 

Про підсумки атестації педагогічних працівників закладу в 
2017/2018 н.р. 
 

 

№37-О 

Від 20.03.2018 
Про проведення квартальної інвентаризації 

№49-О 

від 11.04.2018 
Про результати вивчення навчальних можливостей учнів 4-х класів 

№50-О 

від 28.03.2018 

Про затвердження рішення педагогічної ради закладу від 
10.04.2018 (протокол №5) 

№51-О 

від 12.04.2018 

 

Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 
 

 

№52-О 

від 16.04.2018 
Про проведення Дня цивільного захисту 

№61-О 

від 8.05.2018 

Про присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та 
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії», педагогічним званням педагогам 
школи 
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№63-О 

від 08.05.2018 
Про організацію пришкільного табору відпочинку влітку 2018 року 

 №67-О 

від 25.05.2018 

Про підсумки перевірки розвитку слухового сприймання та 
формування вимови школярів за результатами ІІ семестру 
2017/2018 н.р. 

№68-О 

від 29.05.2018 

Про результати перевірки якості математичних обчислень учнів 2-6 

класів 

№69-О 

від 29.05.2018 

Про затвердження рішення педагогічної ради школи від 25.05.2018 
(протокол №7) 

№70-О 

від 29.05.2018 

Про результати контрольних замірів з предметів інваріантної 
складової робочого навчального плану за 2017/2018 н.р. 

№71-О 

від 29.05.2018 
Про результати перевірки класних журналів 

№73-О 

від 30.05.2018 

Про ведення шкільної документації (особові справи, класні 
журнали) 

№74-О 

від 30.05.2018 
Про стан виконання навчальних програм за 2017/2018 н.р. 

№75-О 

від 30.05.2018 

Про підсумки проведення місячника з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності 

№76-О 

від 01.05.2018 

Про підсумки виховної за 2017/2018 н.р. Перспективи діяльності на 
новий навчальний рік 

№ 79 – О 

від 12.04.2018 

Про підготовку закладу до нового навчального року та роботи в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 н.р.  

№ 80 – О 

від 06.08.2018 

Про проходження щорічного медичного огляду працівниками 
школи 

№ 81 – О 

від 06.08.2018 

Про відповідальність за газове господарство в котельні, безпечну 
експлуатацію котлів Колві-192, опалювальної системи та 
електрогосподарства 

№ 82 – О 

від 07.08.2018 

Про створення постійно діючої технічної комісії з обстежень 
приміщень та споруд 

№ 83 – О 

від 07.08.2018 
Про закріплення водія за транспортним засобом 

№84-О 

від 07.08.2018 
Про організацію роботи з питань пожежної безпеки 

№85-О 

від 10.08.2018 

Про затвердження проектно-кошторисної документації об’єкта 
«Реконструкція з облаштуванням спортивного майданчика та 
ігрової зони школи-інтернату№2 по вул.Гете,1 у м.Чернівці» 

№87-О  
від 10.08.2018 

Про затвердження режиму роботи школи 

№89-О 

від 10.08.2018 
Про організацію дитячого  харчування 

№94-О 

від 31.08.2018 
Про розподіл обов’язків  між адміністрацією школи 

№95-О 

від 31.08.2018 

Про організацію освітнього процесу, освітню програму закладу та 
структуру 2018/2019 навчального року 

№96-О 

від 31.08.2018 
Про  створення тарифікаційної комісії 
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№97-О 

від 31.08.2018 
Про тарифікацію педагогічних працівників 

№98-О 

від 31.08.2018 

Про призначення класних керівників та вихователів за віковими 
групами учнів та встановлення доплати з класне керівництво 

№102-О 

від 03.09.2018 
Про організацію виховної роботи школи на 2018/2019 н.р. 

№103-О 

від 03.09.2018 
Про проведення квартальної інвентаризації 

№104-О 

від 03.09.2018 

Про невідкладні заходи із запобігання спалахів гострих кишкових 
інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у закладі 

№111-О 

від 04.09.2018 

Про затвердження складу шкільної психолого-медико-педагогічної 
комісії та перспективних напрямків її діяльності на 2018/2019 н.р. 

№116-О 

від 17.09.2018 
Про створення атестаційної комісії 

№117-О 

від 18.09.2018 

Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками 
школи, призначення голів методичних об’єднань та творчих груп, 
надання їм допомоги в плануванні роботи у 2018/2019 навчальному 
році 

№120-О 

від 26.09.2018 

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу у ІІ півріччі 2018  року 

№122-О 

від 05.10.2018 

Про організацію контролю за  станом викладання трудового 
навчання 

№123-О 

від 05.10.2018 
Про обстеження слуху учнів у сурдолога  

№129-О 

від 11.10.2018 
Про затвердження шкільної Інструкції з діловодства 

№137-О 

від 19.10.2018 
Про початок опалювального сезону у 2018/2019 н.р. 

№143-О 

від  29.10.2018 
Про виконання всеобучу та працевлаштування випускників 

№151-О 

від 06.11.2018 

Про затвердження рішення педагогічної ради школи з проблеми 
«Роль класовода та класного керівника у формуванні цінностей та 
ключових компетентностей в умовах НУШ» від 30.10.2018р. 
Протокол №2 

№162-О 

від 06.12.2018 

Про заходи безпеки під час зимових канікул, новорічних та 
різдвяних свят та організацію роботи щодо попередження 
надзвичайних ситуацій 

№168-О 

від 21.12.2018 

Про підготовку педагогічних працівників для роботи в умовах 
НУШ 

№170-О 

від 27.12.2018 

Про результати контрольних замірів з предметів інваріантної 
складової  робочого  навчального плану за І семестр 2018/2019 н.р. 

№172-О 

від 28.12.2018 

Про динаміку якості навчальних досягнень учнів школи за 
2016/2017 н.р. , 2017/2018 та І семестр 2018/2019 року 

               

Створення належних умов утримання, навчання і виховання учнів – стержень 

роботи колективу нашого закладу. Для дітей школа стала рідною домівкою, де її 

мешканці роблять перші кроки у світ людських взаємин. Важливе місце для корекції 
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вад розвитку дитини має обстановка, в якій вона перебуває упродовж доби. Тому, 

педагогічні працівники закладу намагаються створювати належні умови, наближені 

до домашніх, для перебування вихованців. Завдяки злагодженій праці всього 

трудового колективу навколо кожного учня школи створено атмосферу затишку, 

спокою, любові, захищеності.          

 

Пріоритетні цілі школи на  2019 рік 

 Підвищення рейтингу школи.  

 Організація  діяльності педагогічного колективу над реалізацією науково-

методичної проблеми "Формування цінностей та необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей дітей з особливими освітніми потребами з метою 

їх соціалізації та інтеграції в суспільне життя країни". 

 Підвищення рівня професійної компетентності вчителів та вихователів, 

зростання мотивації до самовдосконалення. Запровадження шкільного проекту 

«Становлення сучасного педагога через розвиток його професійної 

компетентності». 

 Створення здорового мікроклімату у школі, сприятливих умов для навчання та 

виховання, шляхом ефективної співпраці  педагогів, батьків, учнів. 

 Виконання державних планів і програм. Забезпечення учнів навчальними 

досягненнями, що відповідають вимогам Державного стандарту освіти осіб з 

особливими освітніми потребами. 

 спрямування освітнього процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання 

в особистих цілях і суспільному житті. 

 Формування ключових життєвих компетентностей учнів через введення нових 

навчальних, соцільно-значимих курсів:  

-Фінансової грамотності; 

- Основи християнської моралі; 

- Ведення домашнього господарства; 

- Формування здорового способу життя. Профілактика ВІЛ/СНІДу; 

- Основи комп’ютерної грамотності; 

- Я і медіа простір. 
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 Продовження  проектної діяльності учнів школи. 

 Підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної 

активності учнів. 

 Вдосконалення корекційно-виховної роботи шляхом врахування індивідуальних 

особливостей та можливостей кожної дитини, подальшої гуманізації шкільного 

життя на основі здійснення індивідуального та диференційованого підходу;  

 Формування розмовної мови учнів на основі розвитку залишкової слухової 

функції. Використання  на індивідуальних та фронтальних заняттях з розвитку 

слухового сприймання та формування вимови  комп’ютерних програм 

корекційного спрямування. 

 Вдосконалення трудового виховання, трудового та допрофесійного  навчання, 

підготовки дітей до самостійної трудової діяльності через роботу шкільного 

проекту «Свідомий вибір», продовження співпраці з закладами профтехосвіти. 

 Розроблення соціально-значимих проектів та відкрити  профорієнтаційних  

класів  ( клас «офіс», клас «кафе», клас «кухня»…). 

 Налагодження взаємодії школи з громадськими організаціями та 

підприємствами, які надають послуги з:  ремонту побутової техніки, одягу та 

взуття, кулінарії, кондитерства, металообробки, столярства, фітодизайну, «краси 

та здоров’я» (перукарської справи, масажу), «роботи в офісі», дизайну, 

технічного моделювання, сучасної фотографії, комп’ютерної графіки та анімації, 

кераміки,  народної вишивки. 

 Організувати презентації хобі  учнів та батьків  «Наші таланти та таланти наших 

батьків. 

 Вирішення питань соціального захисту дітей, питань охорони дитинства.  

 Створення належних умов проживання, навчання, виховання, корекції вад 

розвитку дітей. 

 Підготовка випускників, адаптованих до життя в інформаційному суспільстві, 

яке швидко змінюється. Підвищення рівня  їх конкурентоздатності. 

 Продовження співпраці з лабораторією сурдопедагогіки Інституту спеціальної 

педагогіки та психології НАПН України; вищими навчальними закладами 

України: Інститутом корекційної педагогіки Київського педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова; Кам’янець –Подільським педагогічним 
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університетом ім. І. Огієнка; з кафедрами нервових хвороб, психіатрії та 

медичної психології імені С.М.Саленка, внутрішньої медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного 

університету.   Спільне напрацювання методичних підходів до навчання та 

корекції вад розвитку  дітей з розладами спектру аутизму. Організація 

консультативного пункту  для педагогів та батьків, проведення   спільних 

проблемних семінарів з залученням  науковців та студентів вузів. 

 Продовження міждержавної  співпраці з Аугзбурзьким центром підтримки дітей 

та юнацтва з вадами слуху (ФРН). 

 Забезпечення збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей. 

Оформлення сучасного кабінету лікувальної фізкультури. 

  Завершення ремонту спортивного майданчика з облаштуванням сучасного 

простору для занять спортом всіма учнями школи та організації ігрового 

простору для ефективного дозвілля  малюків дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Відновлення зелених насаджень, облаштування ландшафтного 

дизайну території. 

 Встановлення системи відеоспостереження на шкільному майданчику. 

 Вдосконалення фінансово-господарської діяльності.  

 Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки. 

 Опора на ефективно діючу систему стимулювання праці як педагогів, так учнів і 

обслуговуючого персоналу; 

 Поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів. Оновлення освітнього 

простору закладу загальної середньої освіти, відповідно до перспектив Нової 

Української школи. 

 Проведення робіт по оновленню освітнього простору, реновації коридорів ІІІ-го 

та ІV поверхів. 

 Створення сучасної медіатеки. 

 Вирішення питання з ВП «Чернівецька дистанція сигналізації та зв’язку» 

Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» щодо виділення 

співфінансування на проведення ремонту фасаду будівлі.  
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Основним критерієм якісної роботи нашого закладу є дитина, яку 

підтримують, в можливості якої вірять і максимально розвивають її здібності. 

Дитина, чиї очі віддзеркалюють емоційний стан, показуючи чи отримує вона 

позитив від навчання, чи вдалося їй позбавитися комплексу меншовартості, чи є 

вона щасливою. Ми просто шануємо НАШИХ ДІТЕЙ, створюємо навколо них 

атмосферу затишку, спокою та любові. І незаперечною для кожного працівника  

істиною залишаються слова Оскара Уальда «Найкращий спосіб зробити дітей 

хорошими – це зробити їх щасливими». 
 

Відповідальні за організацію освітнього простору та ефективність діяльності 

навчального закладу у 2018 році: 

 

Директор школи                                           Н.В. Ткачук 

 

Заступник з  
навчально-виховної роботи                       Т.В. Черленюк 

 

Заступник директора з 

виховної роботи                                             Л.М. Мельник 

 

Інструктор з 

слухового кабінету                                         Н.Г. Скубак 

 

Заступник директора з АГР                         М.Г. Карабін  
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