
Інформація
про заклади інституційного догляду галузі «Освіта» Хмельницької області

станом на 16.12.2019
№
з/п

Назва закладу
освіти

ПІБ керівника Адреса закладу освіти Електронна пошта/
сайт

Контактн
ий

телефон

Специфіка закладу

1. Антонінська 
спеціальна школа 
Хмельницької 
обласної ради

Кондратюк
 Ігор
 Всеволодович

31022 смт. Антоніни,  
Красилівський район,
 пл. Графська,  21

antonini-internat@ukr.net

http://antoninu-inter.webnode.-
com.ua

(096)
2730000

заклад для дітей           
з інтелектуальними  
порушеннями

2. Берездівська 
спеціальна школа 
Хмельницької 
обласної ради

Беренда 
Галина 
Володимирівна

30053 с. Берездів, 
Славутський район, 
вул. Островського, 47 

berezdiv_int@ukr.net

сайт – відсутній

(097)
8093615

заклад для дітей           
з інтелектуальними  
порушеннями

3. Голенищівська 
спеціальна школа 
Хмельницької 
обласної ради

Степаник 
Антоніна 
Станіславівна

31611 с. Голенищево,
Чемеровецький район,  
 вул. Центральна, 4

golenuwevo@i.ua

https://
golenishchivskaschool.jimdofree

.com

(096)
7097780

заклад для дітей           
з інтелектуальними  
порушеннями

4. Ямпільська 
спеціальна 
Хмельницької 
обласної ради

Рудь 
Олена 
Володимирівна

30231 смт. Ямпіль, 
Білогірський район,
вул. Леніна, 30

shkolint15@ukr.net

http://yampilinternat.ucoz.net/

(097)
9078442

заклад для дітей           
з інтелектуальними  
порушеннями

5. Кам’янець - 
Подільська  
спеціальна школа 
Хмельницької 
обласної ради

Мельник 
Вячеслав 
Іванович

32300 Хмельницька обл.,
м. Кам'янець-
Подільський,
вул. Суворова, 22

internat_kp@ukr.net

//www.osvita-slabozori.com.ua

(067)
3840346

заклад для дітей           
із порушенням зору

6. Новоушицька 
спеціальна школа 
Хмельницької 
обласної ради 

Чорноконь
Світлана 
Василівна

32600 смт. НоваУшиця
Новоушицький район,     
вул. Івана Франка, 2

spetsshkola_nu@ukr.net

https://spetsshkolainternat-
nu.jimdofree.com/

(097)
8465495

заклад  для дітей          
із порушенням слуху 
та мовлення

http://www.osvita-slabozori.com.ua/
http://yampilinternat.ucoz.net/
http://antoninu/
https://spetsshkolainternat-nu.jimdofree.com/
https://spetsshkolainternat-nu.jimdofree.com/
mailto:antonini-internat@ukr.net
https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=JhMb9hHL9_mHvoCDE4Ow9W8N


7. Ізяславський 
навчально-
реабілітаційний 
центр 
Хмельницької 
обласної ради

Хеленюк 
Юрій
Андрійович

30300 Хмельницька обл.,
м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 42

iz-centr00@ukr.net

https://izinternat.at.ua

(096)
2780519

заклад для дітей           
з тяжкими 
системними 
мовленнєвими 
порушеннями, 
тяжкими 
порушеннями опорно-
рухового апарату у 
поєднанні з 
інтелектуальними 
порушеннями, 
затримкою психічного
розвитку;  для дітей,  
які себе не 
обслуговують і, 
відповідно до 
індивідуальної 
програми реабілітації 
дитини-інваліда, 
потребують 
індивідуального 
догляду та супроводу, 
але можуть 
перебувати у 
дитячому колективі 
згідно з 
рекомендаціями 
лікарями режимом



8. Кам’янець - 
Подільський 
навчально-
реабілітаційний 
центр 
Хмельницької 
обласної ради

Ганушкевич 
Інна 
Борисівна

32300 Хмельницька обл.,
м. Кам'янець-
Подільський,
вул. Суворова, 20

bnrc@i.ua

http://bnrc-kam-pod.at.ua/

(067)
3814797

заклад  для  дітей,  які
мають  порушення
слуху  у  поєднанні  з
затримкою психічного
розвитку,  для  дітей  з
тяжкими
порушеннями
мовлення в поєднанні
з  затримкою
психічного  розвитку,
для  дітей  з
порушеннями опорно-
рухового  апарату  у
поєднанні  з
мовленнєвими
порушеннями,
затримкою психічного
розвитку; 
для  дітей  з
інтелектуальними
порушеннями  у
поєднанні  з  тяжкими
порушеннями
мовлення;
для дітей, які себе не 
обслуговують і, 
відповідно до 
індивідуальної 
програми реабілітації 
дитини-інваліда, 
потребують 
індивідуального 

http://bnrc-kam-pod.at.ua/


догляду та супроводу, 
але можуть 
перебувати у 
дитячому колектив із 
гідно з 
рекомендаціями 
лікарями режимом

9. Солобковецький 
навчально-
реабілітаційний 
центр 
Хмельницької 
обласної ради

Гаман 
Алла 
Миколаївна

32162 с. Солобківці
Ярмолинецький район,
вул. Грушевського, 25

shkola-internat-sl@ukr.net

https://internat-sl.ucoz.com

(097)
2699415

заклад для дітей з 
тяжкими системними 
мовленнєвими 
порушеннями, 
тяжкими 
порушеннями опорно-
рухового апарату у 
поєднанні з 
порушенням 
інтелекту, затримкою 
психічного розвитку; 
для дітей, які себе не 
обслуговують і, 
відповідно до 
індивідуальної 
програми реабілітації 
дитини-інваліда, 
потребують 
індивідуального 
догляду та супроводу, 
але можуть 
перебувати у 
дитячому колективі    
згідно з 
рекомендаціями 
лікарями режимом



10. Плужнянська 
санаторна школа 
Хмельницької 
обласної ради

Климчук 
Валентин 
Іванович

30320 с. Плужне, 
Ізяславський район,
вул. Островського, 2

plshi@ukr.net

http://pl-san-school.ucoz.net/

(067)
9594424

заклад для дітей           
з малими й 
неактивними формами
туберкульозу

11. Хмельницька 
санаторна школа 
Хмельницької 
міської ради

Підгорна 
Леся 
Василівна

29006 Хмельницька обл.,
м. Хмельницький
вул. Чорновола, 180

kmschoolinternat2@ ukr.net

сайт заблоковано

(067)
7448476

заклад для дітей           
із захворюваннями 
серцево-судинної 
системи

12. Вовковинецька 
гімназія 
Хмельницької 
обласної ради

Бевзюк 
Валентина 
Петрівна

32223 смт. Вовковинці, 
Деражнянський район,    
вул. Макаренка, 2

vovkovinci@i.ua

http:// vovkovyntsi.klasna.com

(097)
3804394

заклад  для дітей,           
які потребують 
соціальної допомоги

13. Орининська 
гімназія 
Хмельницької 
обласної ради

Горбатенко 
Ольга 
Володимирівна

с. Оринин, 
Кам'янець-Подільський 
район,
вул. Шевченка, 43

orinin_school@ukr.net

http://orininska_zosh-
internat.klasna.com/

(097)
2749294

заклад  для дітей,           
які потребують 
соціальної допомоги

14. Дитячий будинок 
Хмельницької 
обласної ради

Вєрясова 
Оксана 
Володимирівна

29000  Хмельницька 
обл.,                                   
м. Хмельницький,
Львівське шоссе,  43/2А

ludmulamelnichuk@ ukr.net

http://dbhor.km.ua/

(067)
4240099

заклад для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування та тих,    
які потребують 
соціальної допомоги

15. Кам’янець - 
Подільський  ліцей 
І-ІІІ ст. 
«Славутинка» 
Хмельницької 
обласної ради

Козлова 
Олена 
Володимирівна

32300 Хмельницька обл.,
м. Кам'янець-
Подільський,
вул. Лесі Українки, 71

slavutynka@gmail.com

http://slavutynka.osvitakp.in.ua/

(067)
8104864

заклад   для  розвитку
творчих  здібностей
та обдарувань

http://orininska_zosh-internat.klasna.com/
http://orininska_zosh-internat.klasna.com/
http://orininska_zosh-internat.klasna.com/


16. Славутський ліцей 
ІІ-ІІІ ст. 
Хмельницької 
обласної ради

Саприкіна 
Олена 
Яківна

30000 Хмельницька обл.,
м. Славута,
вул. Князів Сангушків, 8

sosli-sekretar@ukr.net

http://sl-liseym.at.ua

(097)
8257921

заклад  для розвитку 
творчих здібностей  та
обдарувань

17. Хмельницький 
ліцей ІІ-ІІІ ст. 
Хмельницької 
обласної ради

Курманський 
Юрій 
Іванович

29000 Хмельницька обл.,
м. Хмельницький,
вул. Озерна, 14

info@lyceum.km.ua

http://lyceum.km.ua/

(067)
3528757

заклад  для розвитку 
творчих здібностей  та
обдарувань

18. Кам’янець - 
Подільський  ліцей 
з посиленою 
військово-фізичною
підготовкою 
Хмельницької 
області

Рощук 
Олександр 
Степанович

32300 Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Гагаріна, 56

kpml@ukr.net

http://kpml.com.ua

(067)
9494353

ліцей з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою

19. Шепетівська 
спеціалізована 
школа-інтернат І-ІІІ
ступенів з 
поглибленим 
вивченням окремих 
предметів та курсів 
Хмельницької 
області

Пипич 
Олена 
Василівна

30400 Хмельницька обл.,
м. Шепетівка,                 
проспект Миру, 27           

pansion_sh@i.ua

http://sh-pansion.ucoz.ua

(097)
7827668

заклад для дітей з 
поглибленим 
вивченням окремих 
предметів та курсів


