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Структура освітньо-реабілітаційного простору
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Сучасне освітнє середовище. 
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Організація лікувально-реабілітаційних заходів
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Лікувально-реабілітаційна діяльність

Гідротерапія

Загальні огляди лікаря-
педіатра

Співбесіди із лікарем-
психіатром

Процедура КУФ (короткі 
ультрафіолетові промені)

Масаж Електросон 
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Лікувально-реабілітаційна діяльність

Лікувальна 

фізкультура, 

заняття на дошці 

Евмінова
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рефлексогенних 
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робота
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Освітньо-реабілітаційна діяльність
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Освітньо-реабілітаційна  

діяльність
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Освітньо-реабілітаційна  діяльність
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Співпраця з батьками
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Ефективна соціалізація вихованців закладу 

Олександр Чернявський Ксенія Дьякова 
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Підтвердженням ефективної соціалізації вихованців 

нашого закладу є успішна самореалізація випускників у 

різних сферах сучасного життя.

Випускниця закладу Садовська Катерина навчається у Медичному 

коледжі Харківської медичної академії. Вона – володарка чорного  поясу з 

карате, чемпіонка України 2018, чемпіонка «Latvia open 2018»,  чемпіонка світу 

2017 за версією «Shotokan» (Bulgaria).

Випускниця школи Прокопенко Ірина закінчила Харківський 

національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Чернявський Олександр – студент Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого. Ксенія Дьякова займається професіональним футболом.

Вихованка санаторної школи Анна Павлова отримала вищу 

педагогічну освіту та повернулась в рідну школу працювати вчителем 

початкових класів. Учениця нашого закладу Соковікова Наталія отримала 

вищу освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки та 

стала кандидатом технічних наук. Яскравим прикладом успішної соціалізації у 

сучасності є вихованець закладу Максим Єжов, який став учасником 

декількох телевізійних проектів, у тому числі в «Танцях з зірками».
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Досягнення вихованців  

 

Вихованці закладу є учасниками і призерами у 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і інтелектуальних 

конкурсів: 

– І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з навчальних предметів серед навчальних закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування. 

– І та ІІ етапах Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

– І та ІІ етапах XVII Міжнародного дитячого конкурсу 

з української мови імені Петра 

Яцика; 

 

Міжнародному 

дистанційному конкурсі з 

англійської мови, математики, 

інформатики, біології, української мови «Олімпіс – Весняна сесія». 

 

– Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». 
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– Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». 

– Всеукраїнському конкурсі   українознавства «Патріот». 

– Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок». 

–  Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних 

суспільствознавців «Кришталева сова».  

–  Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».  

 

– Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня». 

 

 

 

 

 

– У конкурсі творчих робіт «Енерго-

фестивалю-2018» за темою збереження 

природних та енергоресурсів ХМГО «Енергія миру» робота  

учениці 8-А класу Максименко Анастасії «З  
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Моніторинг результатів участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 

протягом трьох років свідчить про результативність та  підвищення якості 

навчальних досягнень здобувачів освіти закладу. 
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Діаграма показників участі вихованців КЗ «ХСШ №11» ХОР 

у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 

Кількість учнів, які взяли участь у ІІ етапі

Кількість учнів-призерів у ІІ етапі

Кількість учнів, які взяли участь ІІІ етапі


