
День народження школи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Вони були першими.

Колмиков Гергій 
Митрофанович (заступник 
директора  1961 по 1962, 

вчитель труда) 

 

Так ми починали 
День народження школи – 1 вересня 1961 р.

Відкрито класів: 17 
В них учнів – 510 

Вони були першими. 

  

заступник 
1961 по 1962, 

Нестиренко Ольга Іванівна 
(заступник директора, 

вчитель математики 1997) 

Добровольська Ольга 
Федорівна 05.01.1963 
01.09.1976 заступник 

директора (російська мова)

 

Віданова Валентина 
Петрівна  
(вчитель  
російської мови) 

Тараненко Ніна  
Сергіївна  

(вчитель історії,  
вихователь) 

1 вересня 1961 р. 

 
Добровольська Ольга 

Федорівна 05.01.1963 – 
01.09.1976 заступник 

директора (російська мова) 

 



Не легкими, але цікавими були перші кроки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не легкими, але цікавими були перші кроки. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Історична довідка 

 

Уперше свої двері для учнів інтернат розкрив у 1962-1963 н.р. 

Відтоді кожен вересень лунає перший дзвоник і сходами підіймаються 

до цього храму знань та здоров’я учні.  

Наша школа-інтернат розташована у великому портовому місті, на 

березу Азовського моря. Місто має розвинену індустрію, що не може не 

впливати на економічну ситуацію та стан здоров’я населення. Тому школа-

інтернат відкривався як лікувально-реабілітаційний і навчально-виховний 

заклад для дітей з малими і неактивними формами туберкульозу. Такі 

функції він виконує і сьогодні.  

За роки свого існування в стінах школи здобуло освіту і було 

оздоровлено більше 26 тис. маріупольців і дітей Донецької області. 

Медичне обслуговування учнів забезпечують три лікарі та шість 

медичних сестер. Медичний центр обладнаний кабінетами: 

фізіотерапевтичним, стоматологічним, маніпуляційним, ЛФК, охорони 

здоров’я та життя учнів, де медпрацівники проводять систематичну 

лікувально-профілактичну роботу, здійснюють контроль за фізичним 

розвитком дітей, санітарним станом школи, якістю харчування учнів. 

Комплекс лікувально-оздоровчих заходів дозволяє знизити рівень 

захворюваності. 

головним завданням школи-інтернату є відновлення здоров’я дітей, 

збагачення духовних можливостей учнів, їх адаптації та самовизначення, 

створення комфортних умов для навчання і оздоровлення дітей. 

Навчально-виховний процес в школі-інтернаті організований з метою 

забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, 

психологічного і соціального становища школярів, досягнення ними рівня 

навчальних досягнень, що відповідають потенційним можливостям учнів з 

урахуванням їх пізнавальних інтересів і схильностей. 

 



За свою історію школа мала декілька директорів:

 

1. 

2. 

3. 

4. 

За свою історію школа мала декілька директорів:

 

Дічко Дора Іванівна (перший директор з 
01.09.1961-01.10.1962) 

 

Івченко Андрій Іванович 
(1962-1964 н.р.) 
Людина з сильним характером, досвідчений 
майстер організації праці вчителів, учнів, 
медперсоналу. 

 

Макаров Михайло Янович
(1964-1973 н.р.) 
Зусилля направив на утвердження 
демократичного стилю керівництва 
педагогічним колективом та дитячими 
організаціями. 

 

Ярошенко Олексій Андрійович
(1973 – 1986 н.р.)  
Девізом його діяльності було «Все для дітей». 
Провів реконструкцію інтернату, відкрив 
кімнати відпочинку, висадив сосни, які 
прикрашають інтернат і сьогодні. 

За свою історію школа мала декілька директорів: 

перший директор з 

юдина з сильним характером, досвідчений 
майстер організації праці вчителів, учнів, 

Макаров Михайло Янович 

усилля направив на утвердження 
демократичного стилю керівництва 
педагогічним колективом та дитячими 

Ярошенко Олексій Андрійович 

Девізом його діяльності було «Все для дітей». 
Провів реконструкцію інтернату, відкрив 
кімнати відпочинку, висадив сосни, які 
прикрашають інтернат і сьогодні.  
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Мисік Валентина Миколаївна
(1986-1990 н.р.)  
Під її керівництвом склада
виховної діяльності на основі індивідуальних 
особливостей учнів. 

 

Шайхутдинов Микола Сабірович
(1990-2010 н.р.) 
Добрий організатор діяльності педагогічного 
колективу, відмінник народної освіти.

 

Керекеша-Попова Олена Володимирівна
(2010 р.) 
Вчитель вищої категорії, 
яка є майстром педагогічної справи.

Мисік Валентина Миколаївна 

Під її керівництвом складається система 
виховної діяльності на основі індивідуальних 

Шайхутдинов Микола Сабірович 

Добрий організатор діяльності педагогічного 
колективу, відмінник народної освіти. 

Попова Олена Володимирівна 

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист, 
яка є майстром педагогічної справи. 

 



Школа – це продовження традицій закладених першими учнями та 

вчителями, і вони не тільки зберігаються, вони передаються з покоління в 

покоління, примножуються та зберігаються, тому що педагоги школи – 

творчі, цікаві та віддані своїй справі люди. 

Успіхи школи, її сила – в збереженні традицій, в творчому союзі 

вчителів, учнів та їх батьків. 

Не один раз школа приймала різні педагогічні конференції та семінари 

різного рівня. Крім традиційно високого рівня навчання школа вела і веде 

активне суспільне життя. Поїздки, походи, секції, змагання, кружки, 

спортивні свята, конкурси, КВН – всього не перелічити. 

Це вдалося досягнути завдяки роботі всього колективу, який сміливо 

можна назвати колективом однодумців, єдиною злагодженою командою. 

В різні роки в школі працювали: 

 заслужені вчителі України; 

 вчитель, нагороджений медаллю Макаренко - Добровольська О.Ф.; 

 вчителі-методисти; 

 вихователі-методисти; 

 вчителі, нагороджені медаллю «За доблесну працю»; 

 відмінники народної освіти; 

 старші вчителі; 

Зараз в школі працюють: 

 Учителі з вищою категорією – 5; 

 Методисти – 3; 

 Старші вчителі – 1; 

 Старший вихователь – 1; 

 Кандидат педагогічних наук – 1; 

Всього вчителів та вихователів – 124. 

В сучасних умовах колектив школи підійшов до розуміння того, що 

лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги 

суспільства. Тому метою виховання є розвиток креативної особистості з 



високою національною та громадянською свідомістю через систему 

особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного 

та психологічного здоров’я дітей в умовах здійснення навчально-виховного 

процесу; формування у дітей розуміння особистої ролі в розвитку 

суспільства через систему учнівського самоврядування. 

Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, 

яка має активну творчу та соціальну позицію, високі моральні якості, які 

постійно вдосконалюються, вміє керувати своїм здоров’ям, прагне до знань, 

готова до суспільного життя. 


