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КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 

 
 
 

ЛЮДИНА, ЯКА ЗНАЙШЛА СЕБЕ 
 

Заслужений вчитель України Чистоколяна Світлана Микитівна 
народилася 7 жовтня 1940 року. Закінчивши Вінницький педагогічний інститут 
(факультет фізичного виховання, 1963 р.), Дніпропетровський державний 
університет (історичний факультет, 1978 р.), Київський державний 
педагогічний інститут (дефектологічний факультет, 1985 р.), вона все своє 
свідоме життя присвятила педагогічній діяльності, надихаючи своїми ідеями, 
своєю енергією усіх, хто працює поруч. Світлана Микитівна живе, і навколо 
неї обертається світ, який вона невтомно творить. Цей світ наповнений 
світлом її неспокійної душі. Світло закладене в самому імені цієї надзвичайно 
активної жінки. І це справедливо, адже нічого випадкового під сонцем не 
буває. Ім‘я – це код до розуміння людини, а вся її діяльність пов‘язана з 
реальною допомогою конкретним людям, які цього потребують. Одні вдячні їй 
за щиру й корисну пораду чи допомогу в часи її депутатства Індустріального 
району м. Дніпропетровська, інші – за те, що після закінчення спеціальної 
школи-інтернату діти продовжили навчання у звичайній школі. Вона 
працевлаштовує випускників, підтримує педагогів пенсійного віку, допомагає 
багатодітним матерям. 

Упродовж 1983 – 2004 рр. Світлана Микитівна очолювала спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №2 
міста Дніпропетровська, створивши у навчальному закладі атмосферу, за якої розкривається творчий потенціал 
кожного педагога, у навчально-виховний процес , запроваджується найновіші педагогічні технології . Високий 
рівень науково-теоретичної, методологічної і методичної підготовки Світлани Микитівни сприяє впровадженню 
ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу в школі, забезпечує найвищу якість 
педагогічної праці. Вона бере активну участь у розробці шкільного компонента змісту освіти учнів, надає 
практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчальних закладів Дніпропетровської області у виявленні і 
впровадженні передового досвіду, як важливого джерела перевірки цінностей педагогічних засад і гіпотез, 
ступеня їх оптимальності та надійності. 

З вересня 2004 року Світлана Микитівна працює директором обласного Навчально-реабілітаційного 
центру для дітей з особливостями психофізичного розвитку. Під її керівництвом створено високопрофесійний 
педагогічний колектив вихователів та методистів, фахова підготовка яких відповідає профілю та спеціалізації 
діяльності навчального закладу, розроблено оригінальні бінарні заняття та креативні педагогічні технології, за що 
колектив Центра неодноразово нагороджувався Почесними грамотами та дипломами всеукраїнського конкурсу 
«Лабораторія творчих проектів». 

Світлана Микитівна – Відмінник народної освіти (1982), Заслужений учитель Української РСР (1987), 
нагороджена медаллю А.С. Макаренка (1986), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2007), пам‘ятною 
медаллю «За вірну службу рідному місту» (1999), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002). 

Від усього серця щиро вітаємо Вас з Ювілеєм, бажаємо міцного здоров‘я, щастя, творчої наснаги, 
довгих років плідної праці на благо суспільства, родини та дитини. 

Нехай Ваша самовіддана праця буде запорукою подальшого утвердження нашої держави, а творча 
наснага, добра вдача, оптимізм і властиві Вам гуманістичні підходи до освіти сприяють новим звершенням. 

Знаємо Вас, Світлано Микитівно, як Людину-творця, натхненника педагогічного колективу, сильну і 
водночас жіночу, практичну і одухотворену, комунікабельну і доброзичливу, вельми відповідальною за щасливу 
долю дітей, обділених природою. Залишайтеся такою ж мудрою, сердечною, благодійною особистістю. 
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