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         Звіт директора школи за 2020-2021 навчальний рік 

 
Дух школи, її кращі традиції і  здобутки визначають педагогічні 

колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації  завдань, безперечно,  

виступає вчитель, який зобов’язаний  втілювати  в життя ідеї, забезпечувати 

єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу 

зазначити, що робота директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки 

спільні. 

З метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-

громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики 

управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та 

позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2020/2021 навчальний 

рік.  

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я 

керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

основні засади мовної політики в Україні»,   Статутом школи та чинними 

нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної 

середньої освіти зокрема.  

Як зазначено в «Освітній програмі закладу», «призначення школи полягає 

в наданні  якісної базової освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх 

всебічного розвитку, вихованні та самореалізації особистості, здатної до життя 

в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, готової до свідомого 

життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності, прагненні до самовдосконалення і навчання 

упродовж життя. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими 

людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно  керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми при умові 

збереження зору.  

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в 

учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до 

природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, 

яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості 

в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування 

загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; 

виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини,  до культурних 

традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для 



2 

 

усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних 

освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, 

самоудосконалення. 

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень є одним із глобальних завдань сучасної 

школи. 
 Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію 

про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. У 

закладі здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, 

проводиться соціально-психологічна та кореційна реабілітація дітей.  

Здійснювалось оперативне керівництво школою, забезпечувалась її 

діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за 

навчальною установою. 

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим 

допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, 

пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, учнів, батьків і 

громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих 

для неї особистісних і колективних успіхів. 

Результати роботи закладу свідчать про те, що у школі працюють 

професіонали своєї праці, які забезпечують високий  рейтинг школи в 

освітянському просторі міста. 

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання 

головного завдання - формування у школярів прагнення до навчання, 

готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного  

успіху і зробити внесок у громадську, державну справу. 

В 2020-2021 навчальному році заклад працює за п’ятиденним режимом 

поурочної системи в складі 13-ти класів з урахуванням вимог актів Кабінету 

Міністрів України, зокрема, постанови Кабінетом Міністрів України від 

22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

рекомендацій Головного державного санітарного лікаря, наказів та листів МОН 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19). 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» в рамках нормативно-правового забезпечення Нової 

української школи,постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 

„Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про 

навчально-реабілітаційний центр”, листа МОН України 05.08.2020 № 1/9-421 

„Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у спеціальних 

закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”, інших 

актів, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти освітня програма початкової школи Мукачівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступеня розроблена на основі 

наказів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №  814 „Про 
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затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами”, від 16.08.2018 № 917 „Про внесення змін у додатки наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814” (для 1-3 класів), від 

25.06.2018 № 693 „Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами” (для 4 класів), освіти освітня програма ІІ ступеня (базова середня 

освіта) розроблена на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.06.2018 № 627“Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами”. 

Години корекційно-розвиткових занять: ЛФК, ритміка, СПО, корекція вад 

розвитку, розвиток мовлення, орієнтування в просторі не враховувались при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів та проводились в 

позаурочний час вчителями-дефектологами.  

Навчальні заняття організовувались за семестровою системою: І семестр 

– з 1 вересня до 30 грудня 2020 року, ІІ семестр – з 18 січня до 28 травня 2021 

року. Впродовж навчального року для учнів проводились канікули: осінні – з 26 

жовтня до 01 листопада; зимові – з 30 грудня до 17 січня; весняні – з 22 березня 

до 28 березня.  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) відповідно до 

рекомендацій МОЗ України з 19.10.20 до 23.10.20 року та з 15.03.21 до 19.03.21 

року заняття проводились з використанням дистанційної форми навчання. 

За даний період навчання проводилось за корекційними програмами 

загальноосвітнього навчального закладу для сліпих дітей та зі зниженим зором, 

а також в 1, 4-Б та 5-Б класах – за корекційною програмою для дітей, які мають 

складні порушення розвитку (зі зниженим зором в поєднанні з 

інтелектуальними порушеннями). Навчання 4 сліпих учнів школи (1, 9, 10 кл.) 

проводилось за рельєфним шрифтом Брайля. Контингент учнів за нозологіями 

вказані на Рис. 1. 
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Рис. 1 Контингент учнів за нозологіями 

 

Випускники школи 2020 року продовжили навчання в закладах освіти             

ІІІ ступеня, або перебувають на опіці батьків що вказано в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Навчання та працевлаштування випускників 2019-2020 н.р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

випускника 

Дата, 

місяць, рік 

народження 

Програма, за якою навчався: Де продовжує навчатися 

(перебувати) випускник 

1.  Вачиля Василь Симкович 13.01.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

в поєднанні з інтелектуальними 

порушеннями 

Опіка батьків 

2.  Даніленко Лідія Олегівна 19.09.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

3.  Дзямко Станіслав 

Олександрович 

22.06.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

4.  Мізін Максим Олегович 27.09.2003 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

5.  Мішіндур Мирослава 

Михайлівна 

09.12.2003 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

6.  Полянська Яна Андріївна 01.07.2002 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

7.  Попка Василина Василівна 13.01.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

8.  Ригун Олександра Юріївна 12.09.2003 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Мукачівський центр 

професійно-технічної освіти  

9.  Рубан Олександр Андрійович 22.02.2003 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

10.  Молнар Андрій Йосифович 02.12.2003 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Вище професійне училище  

№ 3, м. Мукачево 

11.  Павлюк Дмитро Михайлович 23.07.2002 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Львівська спеціальна школа 

№100 І-ІІІ ступенів 

12.  Секереш Яна Йосипівна 19.08.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Мукачівський центр 

професійно-технічної освіти 

13.  Секереш Анна-Марія 

Йосипівна 

19.08.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Мукачівський центр 

професійно-технічної освіти 

14.  Савченко Ірина Володимирівна 25.10.2003 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Мукачівський центр 

професійно-технічної освіти 

15.  Фекетей Олексій Юрійович 21.04.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

ДПТНЗ "Мукачівський 

професійний аграрний ліцей 

ім.М.Данканича" 

16.  Фетько Богдан Сергійович 10.06.2004 Корекційне навчання за програмою 

СЗЗСО для дітей з порушенням зору 

Мукачівський центр 

професійно-технічної освіти 
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Освітній процес в 2020-2021 н.р. забезпечують 47 педагогічних 

працівників. В даному навчальному році пройшли чергову атестацію слідуючі 

педагогічні працівники: Несух Ю.І. – заст.  дир. по ВР, Качур Н.І. – вчитель 

нім. мови, Сташ Ю.М. – зав. бібліотеки; позачергово атестувалися:  Шовшка 

Л.В. – вихователь, Шумейко К.І. – вихователь.   

В 2021-2022 н.р. підлягають черговій атестації наступні педпрацівники: 

Доктор О.А – заст. дир. по НР; Козак М.І. – вчитель поч. класів; Матківська Р.І. 

– вчитель укр. мови та літератури; Кучінка О.І. – вихователь; Біланинець О.Ю – 

вихователь; Делеган В.В – вихователь; Мучичка Т.В. – вихователь; Остапчук 

О.Л. – вихователь; Райко М.І. – вихователь. 

Складено план-графік проходження курсової перепідготовки педагогів на 

2021 рік. З січня  по травень 2021 року педагогічні працівники, згідно плану-

графіку, пройшли на онлайн-платформі курсову перепідготовку в 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. 

Таблиця 2 

Кваліфікація педагогічних кадрів закладу в 2020-2021 н.р. 
Категорія педпрацівників : Усього: Відсоток від загальної кількості  

педпрацівників: 

Усього педагогічних працівників: 47 100 % 

вища категорія 15 31,9 % 

І категорія 16 34,0 % 

ІІ категорія 8 17,0 % 

спеціаліст  6 12,8 % 

11 тарифний розряд 2 4,3 % 

Учитель-методист 3 6,4 % 

Старший вчитель 3 6,4 % 

Дефектологи: 24 51,1 % 

тифлопедагог 20 42,5 % 

корекційний педагог 2 4,3 % 

логопед 2 4,3 %  

 

 

Рис. 2 Кваліфікація педагогічних кадрів закладу 
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Рис. 3 Педпрацівники за фахом 

 

На початку 2020-2021 навчального року в 3-10-х класах було проведено 

вхідне оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень 

учнів за попередній навчальний рік та планування подальшої роботи із 

систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, також було 

передбачено під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 

навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

У 2020-2021 навчальному році заклад працює над проблемною темою: 

«Корекційна спрямованість освітнього процесу та формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти», основним напрямком якої стала вся 

методична робота. Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої 

допомоги педагогам у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву 

професійних знань, навичок і вмінь.  

У системі методичної роботи враховані індивідуальні, групові та 

загальношкільні або масові форми роботи. Масові форми роботи – це 

педагогічні ради, семінари, інструктивно-методичні наради, наради при 

директорові та заступниках. Було проведено 8 педагогічних рад.   

Протягом  2020-2021 навчального року адміністрацією спецшколи було 

відвідано чимало уроків та виховних заходів, які свідчать про те, що вчителі та 

вихователі виявили себе фахівцями справи, мають добру науково-теоретичну 

підготовку, володіють методикою викладання предмету, забезпечують засвоєння 

учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних 

вмінь та навичок. На уроках використовувались різні методи та сучасні форми 

навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в 

них інтересу до вивчення свого предмету, працюють над розвитком логічного 

мислення, зв’язного мовлення тощо. Проводячи індивідуальну та 

диференціальну роботу з учнями вчителі сприяють своєчасній корекції знань, 

розвиткові здібності сильного учня та попередженню неуспішності слабкого. 

 Необхідно відмітити роботу всіх педагогічних працівників в організації та 

49% 

43% 

4% 
4% 

51% 

Педпрацівники за фахом 
Вчителі-предметники, 
вихователі 

Дефектологи: 

тифлопедагоги 

логопеди 

корекційні педагоги 
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забезпеченні освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, у тому числі 

плануванні кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням 

принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та 

фізичному перевантаженню учнів з особливими освітніми потребами; 

забезпеченні всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом 

використання різних засобів обміну інформацією; проведенні окремих 

дистанційних консультацій для учнів, які хворіли або перебували у режимі 

самоізоляції. 

Цього навчального року вчителями-предметниками були проведені 

слідуючі Тижні знань:  

1. Тиждень безпеки  дорожнього руху; 

2. Тиждень математики та інформатики; 

3. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності; 

4. Тиждень української писемності та мови; 

5. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху; 

6. Тиждень фізичної культури, спорту та здорового способу життя; 

7. Всеукраїнський тиждень права. 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всі 

заходи проводились в розрізі класів. 

Основним завданням педколективу є підготовка дітей з особливими 

освітніми потребами до життя. Педагоги школи приділяють велику увагу 

створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, 

обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси,  

сумлінно готуються до уроків та позакласних заходів, в освітньому процесі 

використовують активізуючі  форми і методи викладання. У зв’язку з широким 

спектром учнів за нозологіями вчителі вміло використовують 

диференційований підхід, вдало підбирають завдання відповідної складності 

для індивідуальної роботи. Чітка система поурочного та тематичного контролю 

знань і вмінь учнів сприяють своєчасній корекції знань, розвитку здібностей 

сильного учня та попередження неуспішності слабкого.  

Велике значення для забезпечення чіткої та спланованої роботи освітнього 

процесу є здійснення внутрішньошкільного контролю. В закладі здійснювався 

тематичний, фронтальний, класно-урочний контроль. За рік контролювалося: 

- правильність ведення ділової документації; 

- дотримання єдиного орфографічного режиму; 

- відвідування учнями школи; 

- робота з учнями, схильними до правопорушень; 

- контроль за роботою вчителів та вихователів, які атестуються; 

- результати проведення підсумкових контрольних зрізів; 

- стан викладання предметів: математики, української мови, географії, 

біології тощо; 

- стан проведення самопідготовки; 

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час уроків та виховних 

занять. 
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Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися, 

обговорювалися на засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директорі та 

заступниках, педрадах, писались узагальнюючі накази, ставились на контроль. 

Рівень навчальних досягнень учнів за 2020-2021 навчальний рік по класах 

вказано в Таблиці 3.   

 

Таблиця 3. 

Рівень навчальних досягнень учнів 

 
Клас Кількість 

учнів 

Рівень навчальних досягнень  

Високий Достатній Середній Початковий % якості 

знань 

3 5 - 1 2 2 (НУШ) 

4-А 4 - 2 1 1 50% 

5-А 6 - 2 4 - 17% 

7-А 5 - 2 3 - 40% 

7-Б 3 - - 3 - 0% 

8-А 9 - 2 6 1 22% 

8-Б 5 - 2 3 - 40% 

9 7 - 3 4 - 43% 

10 8 1 4 2 1 62% 

Клас Кількість 

учнів 

Достатній Середній Початковий Елементарний ---------- 

3 5 - 3 - 2 Х 

4-А 1 - - - 1 Х 

4-Б 6 - 1 1 4 Х 

5-А 1 - - 1 - Х 

5-Б 6 - 1 2 3 Х 

7-Б 3 - - 1 2 Х 

8-Б 3 - 2 - 1 Х 

9 1 - - - 1 Х 

 
 

Навчання та виховання учнів сліпих та зі зниженим зором підпорядковане 

принципам, властивим системі навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, спрямовані на відновлення, корекцію та компенсацію пошкоджених 

або недорозвинених зорових аналізаторів. Вся робота в школі носить 

кореційно-реабілітаційний характер. Освітніми програмами передбачені години 

для проведення корекційно-розвиткових занять, а саме: лікувальної 

фізкультури, ритміки, корекції вад розвитку, розвитку мовлення, соціально-

побутове орієнтування, орієнтування в просторі та додаткові години на освітній 

галузі, індивідуальні та групові заняття, які проводяться вчителями-фахівцями 

та дефектологами. 

За звітний період, згідно контракту укладеному з Департаментом освіти  і 

науки Закарпатської обласної державної адміністрації від 04 червня 2020 року, 

виконував роботу щодо управління  закладом освіти, забезпечував його 

ефективну діяльність, реалізовував державну політику в сфері освіти, 
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вирішував різнопланові завдання, як по забезпеченню якісної загальноосвітньої 

підготовки здобувачів освіти так і розвитку  закладу освіти.  

Здійснював оперативне керівництво закладом освіти. Проводилась робота 

по розвитку та зміцненню, збереженню навчально-матеріальної бази закладу 

освіти. Видавались накази, доручення, які виконувались усіма працівниками 

закладу освіти.   

 Формувався у встановленому порядку контингент здобувачів освіти,  

дотримувалися ліцензійні умови надання освітніх послуг. Виконувалися 

договірні зобов’язання. 

 Приймалися на роботу та звільнялися з роботи працівники у 

встановленому порядку, визначалися та розподілялися між ними функціональні 

обов’язки.  Проводилася робота по формуванню  колективу закладу освіти на 

засадах професійного і сумлінного виконання кожним своїх обов’язків, 

творчого підходу до роботи, вихованню  здобувачів освіти і забезпечення 

кінцевого позитивного результату. 

 В закладі освіти створені належні умови праці відповідно до вимог 

законодавства України. 

Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради є закладом, який надає базову загальну середню 

освіту та забезпечує медичну, соціально-психологічну та корекційну  

реабілітацію для дітей з особливими освітніми потребами.  

В 2020-2021 навчальному році заклад працює за п’ятиденним режимом 

поурочної системи в складі 13-ти класів з урахуванням вимог актів Кабінету 

Міністрів України, зокрема, постанови Кабінетом Міністрів України від 

22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

рекомендацій Головного державного санітарного лікаря, наказів та листів МОН 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19). 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» в рамках нормативно-правового забезпечення Нової 

української школи,постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 

„Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про 

навчально-реабілітаційний центр”, листа МОН України 05.08.2020 № 1/9-421 

„Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у спеціальних 

закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”, інших 

актів, що регулюють забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти освітня програма початкової школи Мукачівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступеня розроблена на основі 

наказів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №  814 „Про 

затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 

закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами”, від 16.08.2018 № 917 „Про внесення змін у додатки наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814” (для 1-3 класів), від 
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25.06.2018 № 693 „Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами” (для 4 класів), освіти освітня програма ІІ ступеня (базова середня 

освіта) розроблена на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.06.2018 № 627“Про затвердження типової освітньої програми спеціальних 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами”. 

Години корекційно-розвиткових занять: ЛФК, ритміка, СПО, корекція вад 

розвитку, розвиток мовлення, орієнтування в просторі не враховувались при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів та проводились в 

позаурочний час вчителями-дефектологами.  

Навчальні заняття організовувались за семестровою системою: І семестр 

– з 1 вересня до 30 грудня 2020 року, ІІ семестр – з 18 січня до 28 травня 2021 

року. Впродовж навчального року для учнів проводились канікули: осінні – з 26 

жовтня до 01 листопада; зимові – з 30 грудня до 17 січня; весняні – з 22 березня 

до 28 березня.  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) відповідно до 

рекомендацій МОЗ України з 19.10.20 до 23.10.20 року та з 15.03.21 до 19.03.21 

року заняття проводились з використанням дистанційної форми навчання. 

За даний період навчання проводилось за корекційними програмами 

загальноосвітнього навчального закладу для сліпих дітей та зі зниженим зором, 

а також в 1, 4-Б та 5-Б класах – за корекційною програмою для дітей, які мають 

складні порушення розвитку (зі зниженим зором в поєднанні з 

інтелектуальними порушеннями). Навчання 4 сліпих учнів школи (1, 9, 10 кл.) 

проводилось за рельєфним шрифтом Брайля. Контингент учнів за нозологіями 

вказані на Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Контингент учнів за нозологіями 
Випускники школи 2020 року продовжили навчання в закладах освіти             

ІІІ ступеня, або перебувають на опіці батьків що вказано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

4% 

69% 

27% 

Контингент учнів за 
нозологіями 2020-2021    

н.р 
Сліпі 

Зі зниженим 
зором 

Із складними 
порушеннями 
розвитку 
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Навчання та працевлаштування випускників 2019-2020 н.р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

випускника 

Дата, місяць, 

рік 

народження 

Програма, за якою 

навчався: 

Де продовжує навчатися 

(перебувати) випускник 

17.  Даніленко Лідія Олегівна 19.09.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

18.  Дзямко Станіслав 

Олександрович 

22.06.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

19.  Мізін Максим Олегович 27.09.2003 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

20.  Мішіндур Мирослава 

Михайлівна 

09.12.2003 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

21.  Полянська Яна Андріївна 01.07.2002 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

22.  Попка Василина Василівна 13.01.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

23.  Ригун Олександра Юріївна 12.09.2003 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Мукачівський центр професійно-

технічної освіти  

24.  Рубан Олександр Андрійович 22.02.2003 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

25.  Молнар Андрій Йосифович 02.12.2003 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Вище професійне училище № 3, м. 

Мукачево 

26.  Павлюк Дмитро Михайлович 23.07.2002 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Львівська спеціальна школа №100 

І-ІІІ ступенів 

27.  Секереш Яна Йосипівна 19.08.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Мукачівський центр професійно-

технічної освіти 

28.  Секереш Анна-Марія 

Йосипівна 

19.08.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Мукачівський центр професійно-

технічної освіти 

29.  Савченко Ірина Володимирівна 25.10.2003 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Мукачівський центр професійно-

технічної освіти 

30.  Фекетей Олексій Юрійович 21.04.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

ДПТНЗ "Мукачівський 

професійний аграрний ліцей 

ім.М.Данканича" 

31.  Фетько Богдан Сергійович 10.06.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору 

Мукачівський центр професійно-

технічної освіти 

32.  Вачиля Василь Симкович 13.01.2004 Корекційне навчання за 

програмою СЗЗСО для дітей 

з порушенням зору в 

поєднанні з 

інтелектуальними 

порушеннями 

Опіка батьків 

 

Освітній процес в 2020-2021 н.р. забезпечують 47 педагогічних 

працівників. В даному навчальному році проходять чергову атестацію слідуючі 

педагогічні працівники: Несух Ю.І. – заст.  дир. по ВР, Качур Н.І. – вчитель 



12 

 

нім. мови, Сташ Ю.М. – зав. бібліотеки; позачергово атестуються:  Шовшка 

Л.В. – вихователь, Шумейко К.І. – вихователь.   

Складено план-графік проходження курсової перепідготовки педагогів на 

2021 рік. З січня  по березень 2021 року педагогічні працівники, згідно плану-

графіку, пройшли на онлайн-платформі курсову перепідготовку в 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. 

 

Таблиця 2 

Кваліфікація педагогічних кадрів закладу в 2020-2021 н.р. 
Категорія педпрацівників : Усього: Відсоток від загальної 

кількості  

педпрацівників: 

Усього педагогічних працівників: 47 100 % 

вища категорія 15 31,9 % 

І категорія 16 34,0 % 

ІІ категорія 8 17,0 % 

спеціаліст  6 12,8 % 

11 тарифний розряд 2 4,3 % 

Учитель-методист 3 6,4 % 

Старший вчитель 3 6,4 % 

Дефектологи: 24 51,1 % 

тифлопедагог 20 42,5 % 

корекційний педагог 2 4,3 % 

логопед 2 4,3 %  

 

 

Рис. 2 Кваліфікація педагогічних кадрів закладу 

 

32% 

34% 

17% 

13% 
4% 

Кваліфікація педагогічних кадрів 
закладу в 2020-2021 н.р. 

Вища 

Перша 

Друга 

Спеціаліст 

11 тарифний 
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Рис. 3 Педпрацівники за фахом 

 

На початку 2020-2021 навчального року в 3-10-х класах було проведено 

вхідне оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень 

учнів за попередній навчальний рік та планування подальшої роботи із 

систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, також було 

передбачено під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 

навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

У 2020-2021 навчальному році заклад працює над проблемною темою: 

«Корекційна спрямованість освітнього процесу та формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти», основним напрямком якої стала вся 

методична робота. Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої 

допомоги педагогам у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву 

професійних знань, навичок і вмінь.  

У системі методичної роботи враховані індивідуальні, групові та 

загальношкільні або масові форми роботи. Масові форми роботи – це 

педагогічні ради, семінари, інструктивно-методичні наради, наради при 

директорові та заступниках. Було проведено 7 педагогічних рад.   

Протягом  2020-2021 навчального року адміністрацією спецшколи було 

відвідано чимало уроків та виховних заходів, які свідчать про те, що вчителі та 

вихователі виявили себе фахівцями справи, мають добру науково-теоретичну 

підготовку, володіють методикою викладання предмету, забезпечують засвоєння 

учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних 

вмінь та навичок. На уроках використовувались різні методи та сучасні форми 

навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в 

них інтересу до вивчення свого предмету, працюють над розвитком логічного 

мислення, зв’язного мовлення тощо. Проводячи індивідуальну та 

диференціальну роботу з учнями вчителі сприяють своєчасній корекції знань, 

розвиткові здібності сильного учня та попередженню неуспішності слабкого. 

 Необхідно відмітити роботу всіх педагогічних працівників в організації та 

49% 

43% 

4% 
4% 

51% 
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Вчителі-предметники, 
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Дефектологи: 
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забезпеченні освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, у тому числі 

плануванні кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням 

принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та 

фізичному перевантаженню учнів з особливими освітніми потребами; 

забезпеченні всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом 

використання різних засобів обміну інформацією; проведенні окремих 

дистанційних консультацій для учнів, які хворіли або перебували у режимі 

самоізоляції. 

Цього навчального року вчителями-предметниками були проведені 

слідуючі Тижні знань:  

8. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху; 

9. Тиждень безпеки  дорожнього руху; 

10. Тиждень математики та інформатики; 

11. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності; 

12. Тиждень української писемності та мови; 

13. Тиждень фізичної культури, спорту та здорового способу життя; 

14. Всеукраїнський тиждень права. 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всі 

заходи проводились в розрізі класів. 

Основним завданням педколективу є підготовка дітей з особливими 

освітніми потребами до життя. Педагоги школи приділяють велику увагу 

створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, 

обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси,  

сумлінно готуються до уроків та позакласних заходів, в освітньому процесі 

використовують активізуючі  форми і методи викладання. У зв’язку з широким 

спектром учнів за нозологіями вчителі вміло використовують 

диференційований підхід, вдало підбирають завдання відповідної складності 

для індивідуальної роботи. Чітка система поурочного та тематичного контролю 

знань і вмінь учнів сприяють своєчасній корекції знань, розвитку здібностей 

сильного учня та попередження неуспішності слабкого.  

Велике значення для забезпечення чіткої та спланованої роботи освітнього 

процесу є здійснення внутрішньошкільного контролю. В закладі здійснювався 

тематичний, фронтальний, класно-урочний контроль. За рік контролювалося: 

- правильність ведення ділової документації; 

- дотримання єдиного орфографічного режиму; 

- відвідування учнями школи; 

- робота з учнями, схильними до правопорушень; 

- контроль за роботою вчителів та вихователів, які атестуються; 

- результати проведення підсумкових контрольних зрізів; 

- стан викладання предметів: математики, української мови, географії, 

біології тощо; 

- стан проведення самопідготовки; 

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час уроків та виховних 

занять. 
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Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися, 

обговорювалися на засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директорі та 

заступниках, педрадах, писались узагальнюючі накази, ставились на контроль. 

Рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2020-2021 навчального 

року по класах вказано в Таблиці 3.   

 

Таблиця 3 

Рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2020-2021 н.р.  
 

Клас Кількість 

учнів 

Рівень навчальних досягнень  

Високий Достатній Середній Початковий % якості 

знань 

3 6 - 1 3 2 17 

4-А 5 - 1 2 2 20 

5-А 6 - 2 4 - 33 

7-А 5 - 2 3 - 40 

7-Б 3 - - 3 - 0 

8-А 9 - 2 4 3 22 

8-Б 5 - 3 1 1 60 

9 8 - 3 3 2 37,5 

10 8 - 2 5 1 25 

Клас Кількість 

учнів 

Достатній Середній Початковий Елементарний ---------- 

4-Б 5 - - 1 4 Х 

5-А 1 - - 1 - Х 

5-Б 6 - 1 2 3 Х 

7-Б 3 - - 1 2 Х 

8-Б 3 - - 2 1 Х 

9 1 - - - 1 Х 

 

Навчання та виховання учнів сліпих та зі зниженим зором підпорядковане 

принципам, властивим системі навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, спрямовані на відновлення, корекцію та компенсацію пошкоджених 

або недорозвинених зорових аналізаторів. Вся робота в школі носить 

кореційно-реабілітаційний характер. Освітніми програмами передбачені години 

для проведення корекційно-розвиткових занять, а саме: лікувальної 

фізкультури, ритміки, корекції вад розвитку, розвитку мовлення, соціально-

побутове орієнтування, орієнтування в просторі та додаткові години на освітній 

галузі, індивідуальні та групові заняття, які проводяться вчителями-фахівцями 

та дефектологами. 

           В умовах розбудови незалежної України важливими завданнями 

сьогоднішньої школи є: 

- виховання в дітей здатності до самостійного творчого мислення і відповідно 

до самостійної творчої поведінки;  

- надання кожному учню можливості для життєвого вибору;  

- допомога у створенні цілісного погляду на світ; 

- формування повноцінного громадянина держави.  

      Реалізація вказаних завдань в умовах спеціальної школи утруднена 

специфікою психофізіологічних процесів даної категорії учнів, особливостями  
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сприйняття  ними довкілля, недостатнім рівнем вмінь та навиків аналізу та 

самоаналізу дій та вчинків,  яскраво вираженими утриманськими настроями 

тощо. І, як наслідок – така аномальна дитина важко адаптується до життєвих 

реалій. Як негативні прояви підготовки учнів до життя  відзначаються: невміння 

певної частини випускників застосовувати набуті знання та навички; 

недостатньо розвинута самостійність; низький рівень готовності до 

виконання суспільних обов'язків; непідготовленість до участі у суспільному 

житті; недостатня  підготовка до життя та праці в колективі; невміння 

поводитися, особливо в конфліктних ситуаціях тощо. Звертається увага на 

вузьку варіативність поведінки дітей, оскільки їхній соціальний досвід 

бідніший і формується інакше, ніж у однолітків, психічно і фізично 

повноцінних. Необхідно допомогти їм подолати неадекватні установки і сте-

реотипи, щоб набути певних навичок соціальної поведінки. Це допоможе 

почуватися впевненіше серед малознайомих і незнайомих людей, швидше 

призвичаїтися до нового соціального середовища після закінчення школи, 

до його вимог. 

         Тому, головною метою виховання дитини з психофізичними вадами  в 

закладі освіти  є її соціалізація.   

Провідною ідеєю системи виховної роботи школи є виховання активної 

творчої особистості, самовдосконалення, збагачення культурного та 

інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації. Слід звернути увагу на 

особливості освітнього процесу в поточному році. А саме, виховний процес 

здійснювався в умовах адаптивного карантину. Тому, здебільшого проводились 

групові (малочисельні) заходи, обмежувались безпосередні контакти з 

батьківською громадськістю, представниками правоохоронних органів, 

соціальних служб, використовувались серед інших і дистанційні форми роботи. 

У виховній та позакласній роботі педагогічний колектив керується 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню», Положенням 

про спеціальну школу та іншими нормативними документами.  

          Процес виховання в  закладі освіти здійснюється як на уроках, так і в 

позакласний час, і носить особистісно-орієнтований характер, і в своїй динаміці 

проходить ряд етапів (мал.1): 

- оволодіння нормами і правилами поведінки; 

- формування переконань;  

- формування почуттів учня; 

- вироблення вмінь і навичок у поведінці; 

- самовиховання особистості учнів. 
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Мал.1. Основні напрямки виховної роботи. 

         Оптимізації виховного процесу слугують систематична робота з батьками 

учнів, робота ради з профілактики правопорушень, учнівське самоврядування, 

гурткова робота, а також систематична взаємодія з органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами та громадськими організаціями. 

 Управління процесом виховання здійснюється через організовану 

систему багатопланової діяльності дитини разом з дорослими – вихователями і 

ровесниками, в процесі якої вона постійно знаходиться в зоні найближчого 

розвитку. Це означає, що на певному етапі розвитку дитина рухається не 

самостійно, а в співробітництві з наставником або більш обізнаним товаришем, 

а вже через деякий час і зовсім самостійно.  

      Працюючи над концепцією виховного закладу, педагогічний колектив 

особливу увагу приділяє системним формам роботи, до яких, в першу чергу, 

слід віднести гурткову роботу. Саме гуртки створюють можливість 

реалізовувати один з напрямів проблемного питання закладу. Через трудове, 

спортивне та художньо-естетичне  виховання формуються такі життєво важливі 

якості особистості, як дисципліна, порядок, почуття справедливості, охайність, 

гордість за власні досягнення, розкриваються приховані таланти вихованців, 

формуються моральні принципи та естетичні смаки.  

           Впродовж 2020-2021 н. р. в спецшколі працювали гуртки «Вокального 

співу» (Мучичка В.), «Умілі руки» (Тімоніна Н.), хореографічний (Боор О.), 

спорт.секція з л/а (Орос Н. та Балога І.).  Саме на гурткових заняттях 

створюються такі умови для роботи, в яких вихованець відчуває радість від 

своєї праці, досягнень, знаходить можливості для свого індивідуального росту, 

самореалізації. Завдяки цілеспрямованості в роботі, тісній співпраці учня та 

наставника досягаються високі творчі результати:  на різноманітних міських та 

обласних конкурсах і фестивалях творчості осіб з особливими освітніми 

потребами гуртківці нагороджуються кубками, медалями, грамотами, цінними 

подарунками, поїздками в спортивні табори.  

      Велика увага з боку педколективу приділяється трудовому вихованню 
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учнів. Реалізується воно через трудові десанти по благоустрою території 

школи, систематичну роботу  учнівської ремонтної бригади (кер. Герц М.), 

щомісячні санітарні дні, загальношкільні операції «Чистий клас, чиста 

спальня». Привчаючи учнів до посильної праці, залучаючи їх до участі в 

дрібному ремонті шкільного інвентару, озелененні спальних і навчальних 

приміщень, розвиваючи в них творчі задатки, водночас відбувається і 

формування корпоративної культури, відповідальності за самого себе, іншого, 

групу. Якщо раніше за результати вболівали вихователі, класні керівники та 

зав. кабінетами, то зараз вже самі учні проявляють творчу ініціативу щодо 

естетичного оформлення, облаштування приміщень, дотримання в них порядку 

і належних санітарно-гігієнічних умов. Слід відмітити, що з початку ІІ семестру 

2020-21 н.р. в закладі діє новий санітарний регламент. 

          Надзвичайно важливе виховне значення, особливо в розрізі подій на 

Сході  України мають заходи національно-патріотичної тематики (Мал.2), які 
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лінійки та уроки реквієми, усні журнали, презентації, 

проектна діяльність, зустрічі з цікавими людьми,

свята, культпоходи, екскурсії, майстер-класи

 
 

Мал.2. Система національно-патріотичного виховання 

 

проводяться вихователями та класними наставниками диференційовано, 

відповідно до вікових особливостей учнів. Вони спрямовані на прищеплення та 

розвиток в учнів почуття моралі, міцних патріотичних переконань, любові до 

Батьківщини. Саме через різноманітність заходів на теми « Ми - маленькі 

українці» (Шніцер М.), «Подорож до країни правильності» (Попович З.), 

«Культура привітання» (Орос Н.), « Національні символи України»                

(Остапчук О.), «Право і справедливість» (Сенько І.), « Вибори: демократія чи 

гра в демократію» (Кучінка В.), « Шлюб та сім’я » (Тімоніна Н.) та ін. учні 

долучаються до національних традицій і звичаїв українського народу, в них 

формується національна гордість, національне самоусвідомлення, патріотичні 

почуття, виробляються вміння і навики толерантності співжиття в колективі, 
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виховуються норми моралі і права.       

     Не менш важливою системною формою громадянського виховання є 

тематичні лінійки («Свято Першого дзвоника», «День визволення Мукачева», 

«День Збройних Сил України», «Пам’яті Чорнобильської трагедії» тощо), а 

також операції «Вітання» («До Дня Учителя», «З Новим роком», «Міжнародний 

жіночий день» тощо), які проводяться педагогом-організатором та 

вихователями спільно з учнівським комітетом. 

 Однак основний тягар виховної роботи лежить на плечах вихователів 

груп, які працюють у відповідності до своїх календарних планів, охоплюючи 

всі напрямки виховного процесу. В цьому плані на особливу увагу 

заслуговують виховні заняття проведені за наступними темами: «Правила 

вуличного руху» (Голіш О.), «Наш друг світлофор» (Біланинець О.), «Кожній 

речі своє місце» ( Шумейко К.). Через подібні заходи, які орієнтовані на вікові 

та психологічні особливості дітей, в учнів формується почуття обов’язку перед 

іншими людьми, повага до закону, почуття єдності поколінь, історична пам’ять, 

пошана до державних та національних символів та свят, повага до старших, 

жінок, сім’ї тощо. Засвоюються морально-етичні, соціальні норми. Щодо 

останніх, то їх формування потребує постійної корекції. Цьому слугують : 

- індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки з боку 

педколективу ( чергові лінійки, бесіди, заслуховування на раді 

профілактики); 

- робота з батьками учнів групи ризику; 

- корекція поведінки « важковиховуваних » дітей з боку громадських, 

правоохоронних органів місцевого самоврядування. 

      Корекційна робота по правовому вихованню учнів проводиться в рамках  

заходів з профілактики правопорушень і є актуальною для всього педколективу. 

За кожним учнем з девіантною поведінкою закріплений громадський 

вихователь з числа педпрацівників школи. За ними ведеться психолого-

педагогічне спостереження. Всі ці учні залучені до позакласної і гурткової 

роботи. РП систематично протягом навчального року проводяться заходи, 

спрямовані на попередження правопорушень, жорстокості та бездоглядності 

серед учнів, протидію булінгу та інших форм насильства, на пропаганду 

здорового способу життя. Цікавими і змістовними в цьому плані були заняття 

на тему «Булінг - як форма насильства» (Шовшка Л.), «Дитяче рабство»               

(Драга А.). 

        Робота з батьками – ще один з пріоритетних аспектів виховного процесу 

спецшколи (Мал.3).  Вона  охоплює   загальношкільні   та  класні   батьківські  
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Мал.3. Зміст роботи закладу з батьками учнів 

 

збори; вивчення сім’ї, в якій проживає учень, групове та індивідуальне 

консультування батьків з питань навчання та виховання учнів. Члени шкільної 

РП спільно з вихователями, психологом та класними керівниками систематично 

співпрацювали з сім’ями учнів групи ризику, використовуючи при цьому 

дистанційні форми роботи. При цьому акцент ставився на матеріально-побутові 

умови їх проживання, психологічний клімат у сім’ї, педагогічну культуру та 

індивідуально-психологічні особливості батьків тощо. Подібне психолого-

педагогічне вивчення особистості учня та його найближчого оточення і 

подальший аналіз отриманої інформації сприяє вибору оптимального для 

конкретного учня змісту виховання, допомагає виявити потенційні можливості 

розвитку, створити умови для індивідуального росту. Останньому сприяє також 

систематична індивідуальна робота з учнями  з боку шкільного психолога. 

Превентивне виховання в закладі здійснюється за підтримки правоохоронних 

органів. Зокрема, адміністрація закладу звернулась до працівників ювенальної 

превенції та Служби в справах дітей по місцю проживання Хіхловського О. та 

Гриника І. щодо бездіяльності батьків у вихованні своїх дітей. 

         Велика робота проведене з батьками учнів, які цілодобово перебувають в 

закладі. У відповідності до Постанови КМУ від 01.06.2020 р. № 853 таких учнів 

в закладі 36. Наразі 35 учнів мають впорядковані документи на право 

цілодобового перебування. 

         В рамках виховного процесу здійснюється і робота по педагогічному 

керівництву учнівським самоврядуванням, мета якого виробити в учнів навики 

та вміння організації, управління; розвинути творчі здібності учнів, 

урізноманітнити дозвілля учнів. Курує роботу учкому – педагог-організатор .  

Учні  зацікавлені в роботі. Наразі вже відпрацьовані деякі елементи учнівського 

самоврядування (чергування по школі, по їдальні, контроль за трудовими 
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десантами по благоустрою школи, випуск стіннівок, вибори керівних органів).  

Даний напрямок виховної роботи сприяє формуванню в учнів 

самостійності, лідерських, організаційних навиків та вмінь, сприяє розвитку 

ділової ініціативи, віри в себе, свої сили, розвиває любов до праці.  

Вищим органом самоврядування є шкільні збори, які скликаються не 

рідше одного разу на рік, вирішують важливі справи шкільного життя: 

- затвердження складу учкому; 

- вибори старостату, вожатих, активу школи; 

- заслуховування звітів учкому. 

  Планові збори учкому проводяться два рази на місяць    на яких 

вирішуються поточні питання учнівського колективу шляхом прямого 

голосування, закріплюються протоколом, який веде секретар  учкому. 

Щотижнево разом з вихователями груп та старшим вихователем проводиться 

загальношкільна лінійка на якій вирішуються  організаційні питання. 

 Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню 

шкільного колективу, розвитку громадської позиції, процесу соціалізації учнів, 

більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується 

інтересами і потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, 

а й відбуваються як особистості, живуть повноцінним, духовним життям. 

           Щороку на День учителя в школі влаштовується день учнівського 

самоврядування, в рамках якого школярі перебирають на себе функції 

педагогів: проводять підйом, ранковий туалет, сніданок, прогулянку, уроки 

тощо. Звичайно, все це відбувається під педагогічним керівництвом. Але учні 

намагаються проявити максимум самостійності та ініціативи.  

            Актуальною для колективу закладу є робота по формуванню здорового 

способу життя серед учнів. Для цього в Мукачівській спецшколі-інтернаті 

створена належна матеріально-технічна та методична база (спортивний зал, 

відкриті спортивні площадки, тенісний стіл. У часи дозвілля учні разом з 

вчителями фізкультури та вихователями грають в рухливі спортивні ігри, 

проводять різноманітні змагання (міні-футбол, волейбол тощо).  

      Одним з напрямів формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя є профілактика шкідливих звичок через різноманітні виховні заходи. В 

цьому плані тісно співпрацюють медперсонал закладу, психолог, класні 

керівники та вихователі груп. Тематика заходів охоплює досить широкий 

діапазон питань формування здорового способу життя. Наприклад: «СНІД ! Не 

залишимось байдужими» (Делеган В. та Козак А.), «Комп’ютер – це залежність 

чи розвага» (Ветренко Н.), «Подорож країною здоров’я» (Русин М.), «Режим 

дня учня» (Мучичка Н.), «Що в зачісці сховалось» (Чернієвська Т.), «Викрадач 

розуму – алкоголь» (Психолог) та ін.  

           Одним із найважливіших факторів, які сприяють виникненню у дітей та 

підлітків пристрасті до тютюнопаління, алкоголю, токсикоманії та наркоманії, є 

нездатність доцільно використати свій вільний час. Дана проблема стає 

особливо актуальною у вихідні та святкові дні, коли більшість учнів 

розходиться по родинам. Та ж частина учнів, що залишаються, здебільшого є 

соціальними сиротами. Вони усвідомлюють свою обділеність родинною 
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турботою, не вміють самоорганізуватись до конструктивної діяльності в 

навчально-виховному закладі, відчувають себе непотрібними і глибоко 

переживають з цього приводу. На фоні такого внутрішнього дискомфорту і 

виникає тяга до шкідливих звичок, як можливості відволіктись від страждання 

і, водночас, зайнятись чимось. 

       В зв’язку з цим, в закладі питанню організації дозвілля учнів приділяється 

особлива увага. Використовуються різноманітні форми і методи роботи. Серед 

них:  

 суспільно-корисна робота (догляд за шкільним садом, квітниками, прання 

особистої білизни, прибирання території школи, класних та спальних 

приміщень);  

 онлайн екскурсії по визначним місцям ; 

 тематичні екскурсії; 

 спортивні змагання (міні-футбол, настільний теніс, шахи, шашки тощо); 

 різноманітні ігри (теренові, рухливі, настільні та ін.); 

 перегляд актуальних телепередач. 

        

       Формування особистості аномальної дитини має довготривалий характер, 

відрізняється особливою складністю, залежить від багатьох факторів, один з 

яких – це вплив батьків на дитину. Особливо це стосується неблагополучних 

сімей, морально-психологічний клімат в яких не сприяє формуванню 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Дитина в таких сім’ях 

переживає, емоційно виснажується, страждає, поступово в неї формується 

комплекс неповноцінності, засвоює негативний тип взаємин у сім'ї, переносить 

його в інші сфери своєї життєдіяльності. Тому в закладі здійснюється 

просвітницька роботи з батьками в питаннях виховання неповнолітніх взагалі і 

формування здорового способу життя, зокрема. Мета співпраці педагога з                

родиною в цьому випадку — об'єднання зусиль для попередження куріння, 

вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, взаємодопомога в 

системі «батьки — педагоги», залучення сімей до активнішого пізнання своїх 

дітей, організація змістовного дозвілля, надання допомоги у вихованні 

педагогічно неспроможним сім'ям. 

Вся робота медиків школи спрямована на покращення здоров'я дітей  та 

проведення різних реабілітаційних заходів. Всі здобувачі освіти перебувають на 

диспансерному обліку, оглянуті вузькими спеціалістами: педіатром, хірургом, 

офтальмологом, психоневрологом, ЛОР-лікарями, ендокринологом.  На 

підставі цих обстежень складено індивідуальні плани реабілітації учнів та 

призначено плеоптичне лікування. Після проведеного лікування  покращився 

зір у 23 учнів. В школі навчається 44 здобувача освіти  з інвалідністю з різними 

патологіями, які згідно  діагнозів та можливостями школи отримують лікування 

в медичному кабінеті школи, де знаходиться найсучасніше лікувальне 

обладнання. 
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Учні з хворобою кістково-м'язевої системи займаються в кабінеті ЛФК та 

басейні школи. Взагалі заняття в кабінеті ЛФК та басейні дуже цікаві та 

різноманітні. 

У вересні 2020 року проведено навчання по санмінімуму з технічними 

працівниками, працівниками харчоблоку.  

У січні 2021 року проведено навчання з працівниками харчоблоку "Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"  

Харчоблок відповідає санітарно-технічним вимогам НАССР. На кухні є в 

достатній кількості посуд різного призначення та електроприлади, що 

забезпечують сучасний підхід до приготування їжі. Продукти харчування 

надходять з торгової мережі за наявності сертифікатів. Завдяки цьому 

харчування учнів повноцінне і збалансоване згідно норм споживання продуктів 

харчування на одну дитину по віковій категорії.  

Велика увага приділяється п'яти разовому харчуванню дітей, щоб воно 

було збалансовано та у межах натуральних норм, грошова норма 87 грн., у 

середньому 3.200 ккал. на добу. 

Весь освітній процес проводиться згідно  постанови Кабінету Міністрів 

України  № 50 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладі освіти на 

період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби             

(COVID – 19)"  

Заклад освіти забезпечений всіма необхідними дезінфікуючими засобами, 

захисними медичними масками, рукавичками медикаментами.  

 В поточному році відзначається 51 рік будівлі нашого закладу освіти. 

Плановий підхід у визначенні пріоритетних напрямків роботи, черговість їх 

виконання, в залежності від надходження бюджетних та спонсорських коштів, 

забезпечив стабільний розвиток закладу, нарощування і поліпшення 

матеріально-технічної бази та підтримання її в робочому стані.  

Значно гіршим у фінансовому питанні видався поточний навчальний рік 

проти минулого. Так, кошторисні призначення поточного проти минулого 

начального року виглядають наступним чином:  

- на придбання матеріалів та малоцінного інвентаря (КЕКВ 2210) в                 

2020 році було виділено 544,5 тис.грн., в поточному році – 244,0 тис.грн., 

що становить 44,81 відсотки від минулого року; 

- на придбання медикаментів (КЕКВ 2220) в  2020 році - 90,0 тис. грн. в 

поточному так само; 

- на придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230) в 2020 р. виділено      

1070,0 тис. грн., в поточному році –  1068,5 тис. грн., що становить               

99,86 відсотків від минулого року; 

- на оплату послуг (КЕКВ 2240) в 2020 році було виділено 518,4 тис.грн., в 

цьому році 387,5 тис.грн., що становить  74,75 відсотка; 

- на оплату комунальних послуг (КЕКВ 2270) в 2020 р. виділено                 

1501,9  тис. грн., в поточному році -1197,0 тис. грн., що становить                       

73 відсотка;   
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- на придбання основних засобів в минулому році виділено 35,4 тис.грн. за 

рахунок співфінансування та субвенції державного бюджету в поточному 

році не передбачено; 

-  в минулому та поточному роках кошти на капітальний ремонт не 

передбачались.   

Для поліпшення умов побуту та навчання в 2020 році було закуплено: 

пуфи для сенсорної кімнатина суму 3,6 тис. грн.., стелажі для кухні та 

бібліотеки – 14,4 тис.грн., електросушки для рук – 15,6 тис.грн., пилосмок – 4,0 

тис.грн., м'який інвентар на суму 129,6 тис.грн. Придбано меблі для НУШ на 

суму      32,7 тис.грн., в т.ч. за рахунок загального фонду інтернату 24,3 тис.грн. 

та  8,4 тис.грн. субвенції державного бюджету. За рахунок субвенції та спів 

фінансування з обласного бюджету придбано ламінатори на суму 3,83 тис.грн., 

телевізор – 12,7 тис.грн.,, багатофункціональний пристрій на суму 12,1 тис.грн., 

комп'ютер на суму 10,6 тис.грн. та навчальні посібники, наочний матеріал, 

витратний матеріал, розвиваючі ігри та канцтовари на суму 28,07 тис.грн.                           

для НУШ.    

Адміністрація закладу в 2020 році провела ряд закупівель, спрямованих 

на недопущення поширення коронавірусу COVID-19. Так, закуплено: захисні 

екрани – 40 шт. на суму 6,4 тис.грн., дезінфікуючі засоби                                            

97 літрів – 23,5 тис.грн., захисні маски 3800 шт. – 17 тис.грн., руковиці гумові 

(захисні) 1000 пар – 3,5 тис.грн., безконтактні термометри  3 шт. – 3,1 тис.грн., 

бактерицидні лампи 3 шт. – 9,7 тис.грн., медикаменти – 15,4 тис.грн., миючі 

засоби 63,5 тис.грн. 

Кошторисом на 2021 рік передбачено закупити: 

- м'який інвентар на суму 32,3 тис.грн.; 

- канцтовари – 19,4 тис.грн.; 

- засоби гігієни – 24,5 тис.грн.; 

- миючі засоби – 27,0 тис.грн.; 

- сантехнічні вироби – 9,5 тис.грн.; 

- медичні матеріали – 23,3 тис.грн.; 

- окуляри – 20,0 тис.грн.; 

- оклюдори – 1 тис.грн.; 

- вакцина проти грипу – 22 тис.грн.; 

- антисептичні засоби – 8,7 тис.грн.; 

- дезінфікуючі засоби – 15,0 тис.грн.; 

- продукти харчування – 1068,5 тис.грн. 

Оплата за послуги (крім комунальних) передбачена в розмірі 387,5 тис.грн., 

оплата за водопостачання та водовідведення – 57,3 тис.грн., оплата за 

електроенергію – 321,4 тис.грн., за природний газ та розподіл – 549,8 тис.грн., 

вивезення побутового сміття 22,0 тис.грн. 

  

Від спонсорів та благодійників в 2020 році отримано спонсорської допомоги  

на загальну суму 224,9 тис. грн., в тому числі:  

- книги – 24,2 тис.грн.; 
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- від Департаменту освіти і науки отримано комп'ютерне обладнання на 

суму 200 тис.грн. та  ігрові набори Six Brscks на суму 0,7 тис.грн. 

- від ЗІППО отримано книги на суму 394,9 тис.грн.  

За рахунок власних надходжень оприбутковано 7,2  тис.грн., в тому числі: 

харчові відходи 1,08 тис.грн., брухт чорних металів – 1,0 тис.грн., урожай з 

шкільної ділянки – 5,1 тис.грн. (працівники кухні минулої осені із вирощених 

на шкільній земельній ділянці овочів (помідори, огірки, кабачки) 

законсервували асорті 444 літрів; зібрано для вживання в їжу 70,2  кг. яблук,   

9,2 кг. огірків, 43 кг. буряків.  

Працівниками технічного персоналу закладу освіти за звітній період 

виконано ряд робіт. Так в 12-и класних приміщеннях та кабінетах, коридорах 1-

го та 2-го поверхів пофарбована підлога. В двох санвузлах пофарбовано стіни 

та стелі. В коридорах 1-го, 2-го та 3-го поверхів біля умивальників додатково 

облаштовано 6-ть розеток та встановлено 6-ть електросушарок для рук та                     

8 дозаторів для рідкого мила та антисептика. На східцевих маршах будівлі та на 

території закладу поновлено жовтим кольором маркувальні полоси. На 

кожному із 3-х входів у будівлю закладу освіти встановлено урни для 

використаних захисних рукавичок та масок, в коридорах на підлозі нанесено 

розмітки. 

    В трьох приміщення блоку харчування пофарбовано стіни та стелю. 

Замінено 10 п. м. труб ППР подачі гарячої води, а також 2-і електросушарки 

для рук. В гарячому цеху пофарбовані вентиляційні короби. 

На ігровому майданчику відремонтовано карусель та замінено сидіння. 
В школі постійно проводяться роботи по ремонту сантехнічних приладів, 

дверей, столів, стільців, парт, шаф, зовнішніх малих архітектурних форм, в 

робочому стані постійно підтримуються внутрішні системи опалення, 

водопроводу та каналізації, електромережі, освітлення, холодильне та теплове 

обладнання. 

Постійна увага приділяється роботам по забезпеченню пожежної 

безпеки: зроблено заміри опору захисного заземлення та ізоляції 

електромереж, проведено роботи з вогнезахисту дерев'яних конструкцій та  

періодичне обслуговування вогнегасників. Постійно проводяться тренінги з 

евакуації. Всі шляхи евакуації підтримуються відповідно до вимог Правил 

пожежної безпеки. 

Вже традиційно приділяється постійна увага естетичному вигляду 

нашого закладу освіти. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. Весною 

поточного року висадженої 9 фруктових дерев, 5 кущів. Всі зелені насадження 

постійно доглядаються, своєчасно обрізаються кущі та дерева. На клумбах та 

квітниках висаджується багато квітів. Обслуговуючим персоналом 

систематично проводиться скошування трави на газонах, спортивних 

майданчиках, в саду, фарбуються спортивні конструкції. 

Проблемним залишається питання оновлення комп’ютерної та офісної 

техніки. Більшість комп’ютерів придбано в 2002 - 2007 роках. Вони вже 

морально застаріли та фізично зношені. 
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Адміністрація школи намагатиметься використати всі можливі резерви 

для вирішення проблемних питань, забезпечення стабільної роботи закладу в 

новому навчальному році, проте, завдання кожного працівника школи, кожного 

учня максимально бережно відноситись до майна та будівлі школи, залучати 

спонсорські кошти для вирішення наявних проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


