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Успішний вчитель

Успішний учень

Успішна школа

Щасливі люді

Щаслива Україна



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ

 Будівля прийнята в експлуатацію в 1961р, являє 
собою П-образний 3-х поверховий будинок, 
загальною площею – 9908, 97 кв.м.

 Земельна ділянка має площу – 3,6974 КВ.М
 Педагогічних працівників – 57
 Обслуговуючого персоналу – 60 
 Потужність закладу – 410 учнів
 Навчається – 386 учнів (18 класів )
 Середня наповнюваність класів –

20 учнів



МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

Мета - оздоровлення, навчання, 
виховання та розвиток учнів, які 
потребують тривалого лікування та 
реабілітації, з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей і 
можливостей. 



АКТУАЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 Актуальність - забезпечення сприятливих 
умов для оздоровлення, розумового, 
морального, емоційного і фізичного розвитку, 
відповідального ставлення дитини до свого 
життя, розкриття її творчого потенціалу, 
формування всебічно розвиненого 
громадянина, патріота,  творця власного 
життя і долі.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

Найголовнішим для людини
є життя, а найбільшою
цінністю в житті є
здоров’я - ця ідея
супроводжує всю освітню
та виховну, пізнавальну та
позашкільну роботу школи-
інтернату.

Протягом навчального
року були проведені різні
заходи, щоб сформувати в
учнів усвідомлення того,
що здоров’я – основа
щастя людини.



ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ЗАХОДИ
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ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ЗАХОДИ
 Для проведення лікувально-реабілітаційних заходів в школі-інтернаті працює медичний

центр, який складається з фізіотерапевтичного відділення, кабінету ЛФК, кабінету з
охорони життя та здоров′я дітей, ординаторської, кабінету заступника директора з
лікувально-оздоровчої роботи, кабінету старшої медичної сестри, сестринської, ізолятора
для хворих дітей на 8 місць (душова, туалети та їдальня).

 Штат медичних працівників:
 Заступник директора з ЛОР -1 (лікар –педіатр, спеціаліст вищої категорії);
 Лікарі-3 (спеціалісти вищої категорії-2, першої категорії-1);
 Старша медична сестра-1 (спеціаліст вищої категорії);
 Медичні сестри-2 (спеціаліст вищої категорії);
 Інструктор з ЛФК-1 (спеціаліст вищої категорії);
 Санітарка-1.



МОДЕЛЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета: створення комфортних умов розвитку школярів

розвиток фізіологічних систем організму дитини

розвиток пізнавальних,психічних процесів

розвиток особистісних якостей

подолання негативного ставлення до здоров’я
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ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
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ОСВІТНЯ РОБОТА

 Використання інноваційних технологій 
навчання;

 ІКТ технології;

 Інтерактивні технології;

 Технології критичного мислення;

 Проектні технології;

 Проблемне навчання;







УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Річний план роботи 
школи-інтернату

Робота з вчителями

внутрішкільний 
контроль

Календарний план 
вчителів-

предметників

Плани виховної 
роботи вихователів 

класів

Наради, педради

Перспективний план 
роботи школи-

інтернату на 5 років



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ТА 
ВИХОВАТЕЛІВ
 спеціаліст вищої категорії – 10 чол.;
 першої  - 33 чол.;
 другої - 8 чол.;
 спеціаліст  - 7 чол.;
 вчитель методист – 5 чол.;
 практичниий-психолог – методист – 1 чол.;
 відмінник освіти – 2 чол.;
 нагрудний знак Василь Сухомлинський – 1 чол.;
 кандидат педагогічних наук – 2 чол.;
 середнє тижневе навантаження педагогічних 

працівників  18 год.
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1 17/18 61 4 31 8 10 3 5 2 - - - 1 - - - - - - 1

2 18/19 60 6 32 9 9 - 4 2 2 - 1 - - 1 - 1 - - -

3 19/20 58 8 33 10 19 5 8 1 1 1 3 - 1 - 1 - 1 1 1





ФАКУЛЬТАТИВИ ТА КУРСИ
ЗА ВИБОРОМ

 Основна мета проведення факультативів та курсів за 
вибором: формування потреби в самоосвіті, 
готовності до вибору майбутнього профілю навчання.

 В школі-інтернаті функціонують:
 Вирішуємо конфлікти разом (5 клас);
 Будуємо майбутнє разом (6-8 клас);
 Міфологія (5 клас);
 Фінансова культура (7 клас);
 Прикладні фінанси (8 клас);
 Логіка (6-8 класи).



МЕТОДИЧНА РОБОТА

 «Школа нового тисячоліття-школа життєвих
проєктів»

Науково-методична проблема, над якою
працює педколектив школи-інтернату



КЕРУЄ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ МЕТОДИЧНА РАДА

 Методичну діяльність педагогічного колективу
Маріупольської ЗСШІ №11 облради у 2020/2021
навчальному році було сконцентровано навколо
науково-методичної проблеми:« «Школа нового
тисячоліття - школа життєвих проектів» відповідно
до якої реалізовано пріоритетні завдання науково-
методичної роботи з педагогічними кадрами:

 1. Розробка та апробація системи діяльності школи-
інтернату або вчителя, вихователя, спрямована на
розвиток соціальних компетенцій особистості.

 2. Масове запровадження новітніх педагогічних
стратегій та конкретних технологій соціалізації.

 3. Накопичення досвіду управління інноваційними
процесами в освітній діяльності.

 4. Опрацювання системи науково-методичного
супроводу педагогів під час роботи на V етапі.
Узагальнюючий (компетентнісно зорієнтований
підхід до системи).



ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО –
МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ У 
СЕМІНАРАХ.
 МК  вчителів початкових класів

 1. Круглий стіл «Підвищення ефективності 
сучасного уроку на основі спільної творчості 
вчителя та учня» (січень 2021р.)

 2. Створення методичної папки - портфоліо: 
«Метод проєктів – досвід впровадження» 
(січень 2020)



САМООСВІТА



ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОГО 
РІВНЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ.

МК суспільно – гуманітарного циклу
1. Круглий стіл «Реалізація навчальних та розвивальних

функцій навчання» (жовтень 2020 р.)
2. Конференція на тему: «Виховні моменти уроку» (січень

2020р.)
МК природничо - математичного циклу
Круглий стіл: «Формування над предметних

компетентностей учнів. Інтеграція предметів природничо-
математичного циклу та іноземних мов». (жовтень 2020)

Творча лабораторія. Проєктування уроків (жовтень 2020)
Семінар «Інноваційний урок» (січень 2021)
Педагогічна майстерня: «Технологія проведення

інтерактивних уроків» (березень 2020)



ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОГО 
РІВНЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ.

МК вихователів 2-9 класів.
1. Семінар «Сучасні технології в роботі вихователя в

умовах освітніх змін» (листопад 2020 р.)
2. Методичний вернісаж: «Методи та форми роботи

вихователя з формування ціннісного ставлення до
власного здоров’я» (січень 2021р.)

3. Творча лабораторія педагога: «Майстерня
професійного самовдосконалення» (березень 2021р.)

4. Участь у створенні методичної збірки «Екологічна
освіта» за програмою Донецької обласної ради на
2017/2022 р. р.





ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОГО 
РІВНЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ.

• Конгрес освітян Донеччини у м. Краматорськ. Виступ з теми: 
«Впровадження сугестивних і естетотерапевтичних
художньо-педагогічних технологій у навчально-виховний 
процес на уроках музичного мистецтва».

• Круглий стіл за участю викладачів Маріупольського 
гуманітарного університету з метою обміну досвідом роботи.

• Обласний практичний семінар виступ з теми: «Використання 
сугестивних і естетотерапевтичних технологій у виховному 
процесі в умовах інтернатного закладу».

• Обласний практичний семінар-практикум для вчителів і 
вихователів шкіл-інтернатів санаторного типу з теми 
«Професійне здоров’я педагога».



ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ
ШЛЯХОМ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ.
 «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування (м. 

Львів, 2016);

 Актуальні проблеми психології і педагогіки» (Харків, 2017);

 «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного 
застосування» (Львів, 2017);

 Всеукраїнська науково-методична конференція «Медіація-крок до примирення. 
Досвід та перспективи впровадження медіаційних практик у закладах освіти та 
грамаді» (Київ, 2017);

 Освітній проект «Проектний підхід в організації навчального процесу у Фінляндії» 
(садок-початкова школа-гімназія-університет) (організований Західно-
фінляндским коледжем (Фінляндія) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної 
та Наукової співпраці (Україна)). (Фінляндія, 2018);

 «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових 
досліджень» (Київ, 2019);

 «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти» 
(Харків, 2019);

 Всеукраїнський круглий стіл «Впровадження медіації в закладах освіти) (Київ, 
2019);



КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ НУШ
 На базі школи-інтернату було проведено курси підвіщення

кваліфікації для вчителів які будуть працювати в класах НУШ



ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР
 На базі школи-інтернату пройшов обласний 

 семінар «ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА»



ВИДАННЯ У ФАХОВИХ ЖУРНАЛАХ

 Вчитель початкових класів Дейнека К.Г.

 Вчитель початкових класів Сергіна С.В.

 Вчитель початкових класів Тупіцина Є.В.



РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ РОБОТИ,  
ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ
 • Засідання методичної ради  і МК.
 • Методичні рекомендації.
 • Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.
 • Ознайомлення з матеріалами  періодичних видань.
 • Засідання педагогічної ради, науково–методичні  та психолого-

педагогічні семінари, наради при директорі та заступниках.
 • Випуск бюлетенів. 
 • Аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального року.
 • Відзначення результатів роботи вчителів.
 • Творчі звіти вчителів.
 • Відкриті уроки.
 • Співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками.
 • Складання таблиць, діаграм, схем про участь учнів і вчителів у 

різноманітних конкурсах та олімпіадах.



МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 
РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ

Вікові 
категорії 

Зміст діяльності Форми роботи

2-4 класи

1. Підготовчий етап.
2. Формування навичок наукової організації праці.
3. Залучення до активних форм пізнавальної діяльності. 
4. Формування пізнавального інтересу.
5. Виявлення здібних учнів.

Урок.
Позакласна робота, 
гуртки, секції.

5-7 класи

1. Творчий етап.
2. Удосконалення навичок наукової організації праці.
3. Формування пізнавального інтересу.
4. Творчий розвиток учнів.
5. Індивідуальна робота зі здібними учнями.

Урок.
Позакласна робота, 
гуртки, секції.

8-9 класи

1. Розвиваючий етап.
2. Удосконалення навичок наукової організації праці.
3. Розвиток і розширення пізнавальних інтересів учнів.
4. Формування дослідницьких навичок
5. Розвиток інформаційної культури учнів

Урок.
Позакласна робота, 
гуртки, секції. 
Олімпіади,  
конференції.
Індивідуальна робота.





УЧНІ НАШОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
ТРАДИЦІЙНО АКТИВНІ УЧАСНИКИ
МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ ТА ОЛІМПІАД

№
з/п

Назва конкурсу
Кількість учасників

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1.
Всеукраїнський конкурс з англійської 

мови «Greenwich»
- - 11 23

2.
Міжнародний інтерактивний конкурс 

«Колосок»
86/138 152/146 181/182 181/148

3.
Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник»
131 124 121 81

4.
Інститут розвитку шкільної освіти 

(ІРШО)конкурс «Розумничка»
- - 21 20

5. «Левеня» 13 21 37 35
6. «Puzzle» 4 24 18 29

7.
Інститут розвитку шкільної освіти 

(ІРШО) олімпіади «Олімпус»
1 33 49 66

В цьому році учні сьомого класу: Іванов В. посів ІІ місце та Хатуєва В. посіла ІІІ місце
ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (вчитель Дейнека В.)



ВИХОВНА РОБОТА

 Виховна робота спрямована на створення сприятливих 
умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових 
етапів, їх адаптація в соціумі, формування 
демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, 
засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної 
індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому 
виборі здорового способу життя, на осмислення 
самовизначення у виборі професії, на пропаганду 
духовного надбань українського народу, на виховання 
любові до рідної землі, мови, на формування правової 
культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 
розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з 
батьками, із закладами охорони здоров’я та 
громадськими організаціями



ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

 Захід «Мова-серце нації»



ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

 Захід до Дня 
писемності та 
української мови

 Захід до Дня 
соборності України 
«Діти України»



ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА



ГУРТКИ

 Вокальний «Веселі нотки» (2-6 клас);

 Театральний «Фантазери» (5-6 клас);

 Образотворче мистецтво «Чарівні рученята»;

 Хореографічний «Позитив»;

 Спортивна секція (волейбол, баскетбол, 
футбол);

 Секція настільного тенісу.







МОДЕЛЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ

Здоров’язбережувальна компетентність

Психолого-

медичні
Соціальні Безпеки

життєдіяльності

Знання

Навички, що сприяють Мотивація

Соціальному 
здоров’ю

Духовному і 
психічному        
здоров’ю

На здоровий      
спосіб життя

Фізичному        
здоров’ю

Еколого-

валеологічні

Фізичної

культури

Успіху та   
тренування волі



ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 Профілактично-просвітницька 
діяльність

 Психодіагностична робота
 Консультаційна робота
 Корекційно - розвивальна та 

відновлювальна робота
 Соціально-психологічний супровід 

учасників освітнього процесу
 Формування відновлювальної 

культури та ненасильницького 
спілкування учасників освітнього 
процесу «Медіація коло»

 Проведення тижня «Миробудування
та протидії булінгу».

 Зв’язки з громадськістю



СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД

 Соціальним педагогом  створено банк даних 
дітей, які потребують соціального захисту, 
опіки, складено соціальні паспорти класів, 
проводилася індивідуальна профілактична 
робота, відвідувалися сім’ї правопорушників, 
опікунські сім’ї, сім’ї дітей з особливими 
потребами, запрошувалися до бесіди з 
учнями представники відділу поліції, 
проводилося анкетування, круглий стіл.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Впроваджувати цільові регіональні

програми захисту дітей сиріт і дітей
інвалідів «Дитинство»

Забезпечувати 
подальший розвиток 
громадянської позиції, 
активності, організації 
здорового способу 
життя

місцем проживання

Створювати належні умови для
інтегрованого навчання дітей з
інвалідністю, безкоштовного доступу до
навчального закладу або навчання за
місцем проживання

Активізувати діяльність
щодо попередження дитячої
безоглядності, бродяжництва
серед дітей облікової категорії

Забезпечувати 
подальшу взаємодію 
з батьками та 
опікунами

Соціальний
захист     
учнів



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальний паспорт школи на 01.01.2021 р.
Діти-сироти-6
Діти-інваліди-5
Учні, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС-1
Учні з неповних сімей—88
Учні з багатодітних родин-17
Учні з малозабезпечених родин-0
Діти військовослужбовців,які загинули під час службових 
обов’язків-0
Діти батьки яких загинули під час виконання службових 
обов’язків-1
Учні,батьки яких перебували(-ють)у зоні АТО-21
Діти-переселенці – 50



ЛОГОПІДИЧНИЙ СУПРОВІД

 Головним завданням діяльності вчителя-
логопеда є планування і здійснення навчально-
корекційної роботи з дітьми, які мають 
порушення мовлення.

 Вчителем-логопедом проводиться велика 
робота з учнями, які потребують коррекційно-
логопедичної допомоги з розвитку мовлення. З 
кожним роком таких вихованців стає більше. У 
2020/2021 році таких учнів 28 ( з 2-7 клас), що 
складає 8 % від загальної кількості учнів.



ХАРЧУВАННЯ

 Усі учні Маріупольської ЗСШІ № 11 облради 
забезпечуються 5 разовим харчуванням. Учні, які 
страждають на захворювання шлунково-кишкового 
тракту, отримують дієтичне харчування (стіл №5).

 Штат працівників харчоблоку:
 Шееф-кухар-1 (спеціаліст 6 розряду);
 Кухар-4 (спеціаліст 6 розряду);
 Інспектор з харчування-1 (з обов’язками дієтсестри);
 Комерник-1;
 Підсобні робітники-4;
 Обслуговуючий персонал-3.



ХАРЧУВАННЯ

 Медпрацівники, дієтсестра постійно
контролює стан машин, які привозять
продукти, наявність супроводжувальних
документів, санітарні паспорта водіїв,
якість привезеної продукції. Чергові лікарі
та медичні сестри стежать за вкладенням
продуктів при приготуванні їжі,
здійснюють контроль технології
приготування. Перспективне меню
складається на 10 діб посезонно та
узгоджується з Державною споживчою
службою. Меню-розкладка складається
на кожен день дієтсестрою на підставі
перспективного меню відповідно
технологічним картам. Щомісяця
проводиться аналіз натуральних норм
харчування. Восени та навесні
проводиться С- вітамінізація 3-х блюд.



ХАРЧУВАННЯ

 В санаторній школі-інтернаті
впроваджується система управління
безпечності харчових продуктів,
заснованої на принципах НАССР.
Створена робоча група, підготовлено
пакет документів, відповідальні
особи пройшли навчання щодо
застосування системи НАССР.



ІНФРАСТРУКТУРА ІНСТИТУЦІЇ ТА ЇЇ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 Загальна площа: 3- поверхова будівля 
школи-інтернату: зовнішня – 5653,9 м2, 
внутрішня – 11039 м2, хозкорпус зовнішня 
– 212,7 м2, внутрішня – 458,5 м2.  Кількість 
корпусів (які), стан будівель: будівля школи-
інтернату – 1 (2756775 м2), пральня – 1 
(72796 м2), бокс – 2 (20098 м2), гараж – 1 
(4000 м2).



ФІНАНСУВАННЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ 
ЗА 2017/2020 Р.Р.

 2017 р. - 18717,8 тис. грн.,

 2018 р. - 22692 тис. грн.,

 2019 р. - 26096,3 тис. грн.,

 2020р.-24663,3 тис. грн.

Умови утримання вихованців (спальні, гральні кімнати,
санвузли, спортивний та актовий зали та інше): умивальні
кімнати в них умивальників для хлопців 10/3, для дівчат
10/3; туалети/в них унітазів для хлопців 10/3, для дівчат
10/3; кімнат гігієни (сумісні) 7; побутові/кількість учнів
20/24; кабінети 15 од., класів 20 од., спальні 68 од.



ПРОЕКТИ, УЧАСТЬ В ПРОЕКТАХ ЩОДО
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1.Заходи з енергозбереження шляхом заміни вікон 
на металопластикові.

 2.Капітальний ремонт системи опалення, 
водопостачання та каналізації.

 3. Капітальний ремонт мереж водопостачання, 
підвід до пожежних кранів.

 4. Поточний ремонт по заміні металопластикових 
дверей.

 5. Проектно-кошторисна документація (утеплення 
основного корпусу, відновлення покрівлі, 
електропостачання, ремонт спортивної зали, 
пандусу.



СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

 Основне завдання співпраці, це організація цілісної системи 
роботи учителя та вихователя з батьками.

 Мета роботи: створення умов для виховання та розвитку вільної 
людини, громадянина України.

 Для цього необхідно: 
 1. Вивчення родинної атмосфери учня, його взаємовідносин з 

родиною. 
 2. Психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських 

зборів, консультацій, бесід, корекція.
 3. Засідання батьківського комітету.
 4. Захист інтересів та прав дитини так званих трудних родинах.
 5. Контроль за неблагополучними родинами. Відвідування на дому 

учнів цих родин.




