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Інформація 

по Маріупольській загальноосвітній санаторній  
школі-інтернату  І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 

  
Повна назва закладу, 
рік відкриття 

Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної ради, 1961 року відкриття  

Керівник закладу Керекеша-Попова Олена Володимирівна. Освіта – вища, аспірант 
БДПУ( 4 рік навчання), вчитель математики 

Поштова адреса 
закладу, телефон, 
сайт 
е-mail закладу 

вул. Бахчиванджи, 29, м. Маріуполь, Донецька область, 87518, 
(0629)34-51-45, 
http://mariupol-internat11.edukit.dn.ua 
internatd_11@i.ua 

Інформація про 
майно 

Будинок санаторної школи-інтернату введено до експлуатації у 
1961 році, являє собою П-образний 3-х поверховий будинок, 
загальною площею – 9908, 97 кв.м (навчальний блок (кабінети  і 
класні кімнати, актова зала, бібліотека, кабінет соціального 
педагога, логопедичний кабінет, кабінет медіації, майстерні, мала 
актова зала, майстерні), спальний блок (спальні і побутові, душові), 
медичний блок (кабінети лікарів і медичних сестер, кабінет 
практичного психолога, маніпуляційна, кабінет для щеплень, зала 
лікувальної фізичної культури, кабінет фізпроцедур, ізолятор для 
хворих дітей)  , харчблок та їдальня, спортивна зала). На території 
знаходиться пральня та складські приміщення – 396,56 кв.м. 
Земельна ділянка площею -3,6974 кв.м. 
Статус установи –обласна комунальна  власність.   

Загальна 
характеристика 
навчального закладу 
(статутні завдання)  

Мета функціонування – оздоровлення, навчання, виховання та 
розвиток учнів з малими та неактивними формами туберкульозу, з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей і можливостей, 
створення сприятливих умов для оздоровлення, розумового, 
морального, емоційного і фізичного розвитку кожної дитини. 
Відповідно до цього освітня програма це цілісна система заходів по 
оздоровленню, гуманізації та індивідуалізації навчання і виховання 
школярів, що враховує потреби учнів, їх батьків, громадськості та 
соціуму. Особливості умов навчання і виховання учнів 
визначаються: спеціальним режимом та системою навчальної, 
виховної і лікувально-профілактичної роботи, створення 
спеціальних умов, що забезпечують здобуття загальної середньої 
освіти у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та 



відновленням здоров’я вихованців, здійснення особливого режиму для 
дітей, яку мають серйозні відхилення від норм у стані здоров’я, 
індивідуального підходу у навчанні та вихованні з урахуванням 
характеру захворювання, забезпечення умов для розвитку природних 
нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і 
вміння самовдосконалюватися, формуванням громадянської позиції, 
власної гідності, відповідальності за свої дії,  здобуття учнем 
соціально-необхідного мінімуму обов’язкових вимог до рівня і обсягу 
загальної середньої освіти. 
Санаторна школа-інтернат  планує свою роботу відповідно до 
річного плану, який затверджується педагогічною радою. 
Освітній процес здійснюється за 5-денним робочим тижнем.. 
Режим роботи-оздоровчий, цілодобовий. Освітній процес 
розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 
наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри, 
тривалість яких відповідає щорічному робочому освітньому плану. 
Тривалість уроків у 1 класі -35 хв., в 5-9 класах -40хв.  Для вихованців 
організовується денний сон або відпочинок протягом 1,5 -2 годин,  
5-ти разове харчування протягом дня.  
Середня вартість харчування 1 дитина /день -78грн., у тому числі 
молодші школярі – 72грн/день, середні-78 грн/день, старші -84 
грн/день. Середня вартість харчування 1 дитини на місяць -1,6 
тис.грн. Фактичні витрати на утримання 1 дитини на рік -68,3 
тис.грн. або 5,69 тис.грн. на місяць  
Двічі на рік всі вихованці проходять планову диспансеризацію: 
перший–поглиблений, із залученням спеціалістів лікувально-
профілактичного закладу, другий здійснюється педіатром та 
лікарем-фтизіатром.    
Виховна робота у 2018-2019 н.р. була 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.  Протягом року були проведені 
тематичні місячники: здорового способу життя та безпеки 
життєдіяльності, патріотичного та правового виховання, 
художньо-естетичного та громадсько-патріотичного виховання, 
морально-етичного та національного виховання, екологічного і 
родинно-сімейного виховання. 

Категорія дітей, які 
влаштовані до 
закладу 

Учні перебувають у санаторній школі-інтернаті згідно медичних 
показників, а саме: 

1.  Локальні форми внутрішньогрудинного туберкульозу у фазі 
ущільнення і кальцинації. 
2. Туберкульозна інтоксикація. 
3. Позалегеневі форми туберкульозу у фазі згасання 
специфічного процесу.  
4. Діти і підлітки, які перенесли туберкульозний менінгіт (при 
відсутності активних туберкульозних змін в інших органах і 
порушень інтелекту), через 1 рік після лікування у стаціонарі. 



5. Діти і підлітки з групи підвищеного ризику захворювання 
туберкульозом (віраж, гіперергічна реакція на туберкулін, 
зростання туберкулінових проб на 6 и більше мм, контакт з 
хворими на туберкульоз). Діти, інфіковані мікобактеріями з 
хронічними неспецифічними захворюваннями органів і систем, у 
фазі ремісії. 
6. Діти и підлітки, які перенесли оперативне втручання на легенях 
з приводу туберкульозу і неспецифічних змін, через один рік після 
операції при відсутності післяопераційних ускладнень і активних 
специфічних змін в інших органах. 

Структура закладу Потужність закладу – 400 учнів 1-9 класів, планова наповненість 
закладу - на 05.09.2018 року 423 учня, з яких 148 учні (36%) з 
Донецької області, 152 учня (37%) з районів, розташованих поблизу 
Маріуполя,  63 учня (15%) з сімей внутрішніх переселенців, 36 учнів 
(9 %) з сімей учасників бойових дій, 9 учні (3 %) діти-чорнобильців. 
На 24.05.2019 року кількість складає 418 учня, серед них 79 учень – 
перших класів, які навчаються за програмою НУШ (Савченко О.Я.). 
навчальні успіхи яких оцінюються вербально, без використання 12-
ти бальної системи. В початковій школі 12 класів, на кінець 
навчального року в них навчалося 279 учнів. В 5-9 класах навчалося 
139 учнів (за рік вибуло 13 учнів, а прибуло 8 учнів).  
Комплектування санаторної школи-інтернату здійснюється  за 
направленнями, що видаються на підставі висновків лікарсько-
консультативних комісій туберкульозних диспансерів. Тривалість 
перебування вихованців встановлюється в межах одного року. 
Продовження встановленого терміну здійснюється на підставі 
рішення медико-педагогічної комісії школи-інтернату.    

Чисельність 
працівників 

Чисельність штатних працівників – 122, сумісників – 1, 
педагогічних працівників – 56 (заступник директора з навчально-
виховної роботи, заступник директора з методико-виховної 
роботи, логопед, соціальний педагог і практичний психолог, педагог-
організатор, вчителі і вихователі), якісний склад педагогічного 
колективу становить: педагогічне звання «учитель–методист»–6, 
педагогічне звання «старший учитель»–1, «спеціаліст вищої 
категорії» -10, «спеціаліст першої категорії»-21, «спеціаліст другої 
категорії»-20, «спеціаліст»-8. Середня місячна з/п -9,12 тис. грн.  
Медичних працівників – 12 (лікарів-3, медсестер -8, санітарки-2), 
Працівники харчблоку: шеф-кухар -1, кухар -4, зав.коморою-1, 
кух.робітники-4. 
Усього витрат на заробітну плату -10496,6 тис.грн. 

Фінансово-
господарська робота 

2018 р.  
1. Отримано експертний звіт щодо розгляду проектної 
документації ( капітальний ремонт утеплення основного корпусу 
будівлі, відновлення покрівлі над пошкодженою частиною будівлі по 
типу існуючої, модернізації внутрішніх мереж електропостачання 
основного і господарського корпусів, спортзалу відповідно до 
санітарних вимог, доступності будинків і споруд для мало 
мобільних груп населення, повного оновлення 4 х ганків. – 600000 грн.  
2. Придбання машини пральної – 118000,00 (ФОП Ченцова С.В.)  
3. Придбання меблів для навчальних класів – 96564,00  
2019 р.  
1. Придбання меблів для НУШ – 352640,00 (Постачальник ТОВ 
Укршкола)  
2. Придбання дидактичного матеріалу для НУШ – 101553,00 
(Постачальник ТОВ Укршкола)  



3. Придбання мультимедійного обладнання для кабінетів НУШ - 
205041,00 ( Постачальник ТОВ «ІТ-АРСЕНАЛ)  
4. Придбання обладнання для відео спостереження – 172399,50 ТОВ 
«ТВП Формат». 
Витрати бюджетних коштів в 2019 році: 
Теплопостачання -1511,56888 тис.грн., гаряча вода – 8,21тис.грн., 
холодна вода -36,044тис.грн., водовідведення – 15,843тис.грн., 
електроенергія -244,485тис.грн., дезінфекція -9,208 тис.грн., ТБО – 
10,693тис.грн., медикаменти-41,399тис.грн.,матеріали, обладнання 
та інвентар -1421,481тис.грн., продукти харчування -
1692,44634тис.грн. 
Проведено на прикінці навчального 2018-2019 року косметичний 
ремонт: шпаклювання стін та стелі (525 м²), встановлення стелі 
«амстронг»(35 м²), побілка стелі мілом (870 м²), фарбування стін і 
підлоги ( 348 м² і 289 м²), вкладання лінолеуму с плінтусом (300 м²), 
обклеювання стін шпалерами (326 м²), ремонт плиткових швів на 
харчблоці, вуличному ганку, санвузлів (10,4 м²), фарбування 
металевих решіток, радіаторов опалення ( 110,3 м²).   

 
 
Директор Маріупольської  
ЗСШI №11 облради                                                                   О.В. Керекеша-Попова  


