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На лівому березі Дніпра розташоване місто Золотоноша. Славиться воно своєю давньою 

історією заснування та мальовничою красою сьогодення. Саме в цьому місті і розташована 

Золотоніська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – єдина серед спеціальних закла-

дів на Лівобережжі Черкаської області. Школа знаходиться у екологічно чистій зоні, віддале-

на від великих промислових підприємств.

Золотоніська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат працює з 1984 року. На даний 

час у закладі – п’ятдесят педагогічних працівників, з яких троє – вчителі-методисти, п’ять 

педагогів мають звання «старший вчитель», два – «старший вихователь», двадцяти шести 

педагогічним працівникам присвоєна вища кваліфікаційна категорія, чотирнадцять вчите-

лів-дефектологів та логопед. З дітьми працюють практичний психолог, соціальний педагог, 

вихователі.

Головною метою діяльності спеціальної школи-інтернату є забезпечення права дітей які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на освіту, відновлення та зміц-

нення здоров’я у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, наданням їм кваліфікованої 

медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення, набуття соціальних навичок 

та життєвих вмінь. Основними напрямками діяльності Золотоніської спеціальної загально-

освітньої школи-інтернату є:

• створення спеціальних умов для поєднання навчально-виховного процесу з лікуваль-

но-оздоровчою роботою, спрямованою на відновлення здоров’я дітей;

• здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні і вихованні з ура-

хуванням характеру захворювання вихованців; 

• створення комфортних умов для проживання, навчання та виховання дітей забезпечення соціального захисту, медико-психо-

лого-педагогічної орієнтації та соціальної адаптації вихованців; 

• виховання громадянина-патріота України, засвоєння учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, особистіс-

ного спілкування, основ гігієни, трудових навичок.

Учнівська родина налічує вісімдесят чотири вихованці. Школа стала для багатьох дітей другою домівкою. До 2014 року директо-

ром школи був Володимир Костянтинович Мотрич, що віддав роботі в школі майже півстоліття. У 2014 році новим керманичем 

школи стала Ніна Іванівна Коновал – молодий, енергійний та перспективний керівник. 

Педагоги  колективу є постійними учасниками, дипломантами та переможцями щорічної обласної виставки «Освіта Черкащини». 

Їх доробки занесені до каталогу передового педагогічного досвіду освітян Черкащини. Серед кращих роботи Сахно Т.М., Довгої 

Л.О., Смірнової Т.В., Степанчук О.І. Методична  розробка з упровадження інновацій в роботу з дітьми з особливими освітніми потре-

бами, що представлена у книзі «З інтернату – до успіху», стала лауреатом конкурсу ІІ ступеня на VI Міжнародному форумі «Інноватика 

в сучасній освіті 2014»(автори Коновал Н.І., Сахно Т.М., Борщенко С.М.). З 2010 року вихованці школи беруть участь в обласній 

олімпіаді з трудового навчання серед учнів 8 – 10 класів спеціальних шкіл. Учні школи стають переможцями та призерами олімпіад 

з швейної та столярної справи, сільськогосподарської праці: 2010 рік – 3 переможці; 2011 рік – 3 переможці та 1 призер; 2012 рік 

– 2 переможці та 1 призер; 2013 рік – 3 переможці  та 2 призери; 2015 рік – 3 переможці  та 2 призери; 2016 – 2 переможці (Дейнега 

В., Кушніренко В.) та 3 призери (Удовіченко О., Назаренко Я., Масло В.).

Стабільно високі результати досягнуто завдяки роботі вчителів Степанчук О.І., Середа С.В., Коткова В. С., Гасаненко О.В., 

Ігнатенко В.О., Новіцький П.В., Козаченко Г.В.

В 2016 році учениця 7 класу Кобець Наталія зайняла друге місце у міському конкурсі художнього читання поезії Ліни Костенко 

(вчитель Чиж В. М.). Спортивні команди нашої школи є переможцями та призерами щорічних обласних змагань з легкої атлетики, 

настільного тенісу та футболу серед учнів спеціальних шкіл (вчитель Келембет С. Ф.). Танцювальний колектив школи «Дивосвіт» є 

постійним учасником та переможцем щорічного обласного фестивалю «Духовні скарби Черкащини» (керівник Сомова Л. В.). Юні 

патріоти закладу є незамінними учасниками Всеукраїнських, обласних та міських благодійних акцій та ярмарок (педагог-організа-
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тор Смірнонова Т.В.)

Ці здобутки стали можливими завдяки належній матеріально-технічній базі та висококваліфікованим працівникам закладу. В 

школі функціонує медичний кабінет та ізолятор, роботу яких забезпечують два лікарі та медична сестра. В 2015-2016 навчальному 

році у школі створено кабінет соціально-побутового орієнтування, оснащений сучасними меблями та побутовою технікою. Працює 

кабінет лікувальної фізкультури, логопедичний пункт, столярні та швейні майстерні з новітніми станками та швейними машинами, 

комп’ютерний клас, побудовано теплицю. З великим задоволенням учні відвідують шкільну бібліотеку. Навчання проводяться у світ-

лих класах з використанням комп’ютерів та мультимедійної дошки. Для відпочинку учні мають затишні спальні та ігрові кімнати. На 

подвір’ї школи облаштовано ігровий та спортивний майданчики. 

Вся навчальна, виховна та корекційна робота спрямована на вирішення науково-методичної проблеми закладу: «Індивідуалізація 

та диференціація навчально-виховного процесу, створення сприятливих умов для адаптації особливої дитини в суспільстві».


