
 

 

Міністерство oсвіти і науки України 
Департамент науки і освіти  

Харківської обласної  

державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 3»  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАД  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Життя нескінченно складне і 
диференційоване, в ньому завжди 
може знайтись місце для активної, а 
не «нейтральної дитини, навіть 
пониженої обдарованості.  В самій 
дитині є все для того, щоб стати 
активним учасником соціального 
життя.»               

Л.С.Виготський 

Комунальний заклад «Харківська спеціальна загальноосвітня   

школа-інтернат № 3 » Харківської обласної ради 

Адреса: 61123, м.Харків, пр.Тракторобудівників, 85-Д  

Телефон (факс): (057) 365-30-59 

E-mail: spetshkola3@internatkh.org.ua 

Сайт школи: http://internat3.org.ua/ 

У закладі працюють гуртки для розвитку 
творчих здібностей дітей:  

 природознавчий гурток«Вікно в природу»; 
 образотворчий гурток «Кольрова палітра»; 
 хоровий гурток «Веселі нотки»; 
 танцювальний гурток «Гармонія»; 
 театральний гурток «Казкова мозаїка»; 
 етнографічний гурток «Рідними стежками»; 
  спортивна секція «Крок». 

Вихованці гуртків беруть активну 
участь у всеукраїнських, міських та 
шкільних конкурсах та 

Очолює школу директор  
Гончарова Наталія Миколаївна 

У навчальному заклады працює 
висококваліфікований педагогічний колектив: 

  1 Відмінник освіти України; 

  6 учителів вищої категорії; 

  4 учителі-методисти; 

  23 спеціалісти І категорії; 

  5 спеціалістів ІІ категорії; 

  9 спеціалістів; 

     практичний психолог; 

     логопеди. 
     Дефектологічну освіту мають 23 учителя. 

За здоров’ям дітей та збалансованим харчуванням 
слідкують: лікар-педіатр, медична сестра та сестра 
дієтичного харчування. Смачні страви готують кухарі. 
Забезпечує порядок та належний санітарно-гігієнічний 
стан молодший обслуговуючий персонал школи.  В 
нічний час дітей доглядають помічники вихователів та 
медична сестра. 



Комунальний заклад «Харківська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 3» Харківської 
обласної ради був заснований у 1986 році. 
Це навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти, 
професійну підготовку, проводить корекційно-
розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції 
фізичного та розумового розвитку. 
 

 

Основна мета школи — навчання та виховання 
дітей з особливими потребами, корекція недоліків 
психічного, інтелектуального і фізичного розвитку, 

розвиток внутрішніх 
резервів, уміння 
знаходити контакт з 
навколишнім світом.  
Навчання здійснюється 
українською мовою.  
 
Форми  і методи 
навчання в закладі 
спрямовані на 
психологічну 
корекцію особистості 
вихованців. 
 
В нашій школі панує 
атмосфера любові, 
радості і творчої 
активності. Заняття 
проводяться з 
урахуванням 
індивідуальних 
особливостей та 

можливостей дітей. 
Вони вчаться жити 
повноцінним життям, 
спілкуватись один з 
одним, спостерігати 
навколишній світ і 
обговорювати побачене, 
оволодівати 
початковими 
професійними 
навичками, відзначати 
свята, влаштовувати 
вистави, концерти, 
ярмарки, мандрувати 
містом з екскурсіями. 
 

 В школі створені 
всі умови для 
навчання, 
виховання, 
проживання та 

організації дозвілля 
дітей: просторі класні 
кімнати, затишні 
спальні, облаштовані 
швейні, столярні, 

слюсарні, 
квітникарська  
майстерні, кабінет 
соціально-побутового 
орієнтування, 

спортивний зал, ігрова 
кімната, кабінети: 
комп’ютерної техніки,  
логопедичний та 
практичного психолога, 

бібліотека, 
етнографічний кабінет 
«Світлиця».  
Для дітей закладу 
систематично 

організовуються 
екскурсії  до музеїв, 
зоопарку, походи до 
цирку, парків, театрів, 
на виставки, по 
історичних місцях 

Харкова, на 
підприємства, що 
сприяє соціалізації 
дітей, розширенню 
світогляду та 
збагаченню життєвого 
досвіду. 

Наш навчальний заклад 
постійно підтримує 
зв’язки з професійно-
технічними навчальними 
закладами Харкова:  

 Державним навчальним 
закладом «Харківське 
вище професійне механіко
-технологічне училище»,  

 Державним навчальним закладом «Харківський 
професійний ліцей будівельних технологій»,  

 Державним навчальним закладом «Харківське вище 
професійне училище будівництва», де після школи 
навчаються наші випускники.  

Навчальний заклад співпрацює з: шефами, 

кураторами, приватними підприємцями, які не 
байдужі до виховання дітей з обмеженими 
можливостями.   


