
Пансіон – педагогічно-психологічний заклад, де діти перебувають  протя-
гом робочого тижня, та навчаються дистанційно в обраній дистанційній 
школі.

Діти проживають за містом, на базі Майстерні стосунків ІРІС, 
що знаходиться за 35 км від Черкас, у с.Чорнявка.
Кожного тижня, у неділю, о 16.00 бус доставляє учнів в Пансіон, 
де вони навчаються протягом робочого тижня,
і в п’ятницю, о 16.00 повертаються в місто, додому, 
щоб  провести вихідні з рідними.
 
Освітня програма – базова шкільна, уроки згідно загальних вимог, 
тільки через комп’ютер. 
Навчання відбувається в одній з дистанційних шкіл, ліцензованій, 
визнаній державою,  їх в Україні всього три: 
https://altosvita.in.ua/schools/attestation/
що забезпечує законність та офіційність – можливість 
отримати документ про освіту.



Діти проживають у кімнатах по 4 особи, душ, туалети поруч, тепла 
підлога в коридорі та санвузлах, водяне автономне опалення.

Навчальна кімната оснащена необхідною оргтехнікою, 
швидкісний інтернет.

Простора світла їдальня в етностилі зі смачною кухнею, вода з власної 
свердловини з високими показниками чистоти.

Територія огороджена, затишний двір, спортивний майданчик, ставо-
чок з декоративними рибами, надвірні побутові споруди для відпочин-
ку в теплий сезон, басейни, молоді дерева, кущі, 
інші зелені насадження.

За 100 м від закладу чистий хвойний ліс.

Умови проживання і навчання



Орієнтовний план дня

7.00 – Підйом, гігієнічні процедури, ранкова гімнастика, 
загартовування
8.00 – Сніданок, прибирання
9.00 – Заняття згідно плану дистанційної школи. 1-а пара.
11.00 – Другий сніданок
11.30 – Заняття, 2-га пара.
13.00 – Активний відпочинок/рухливі ігри/тренування
14.00 – Обід
Вільний час, хобі
17.00 – Творчі майстерні/спецкурси/гуртки/
додаткові заняття/підготовка до вечірніх заходів
19.30 – Вечеря
20.00 – Вечірні заходи
22.00 – Відбій



По понеділках, після обіду відбуваються збори Пансіону (плануються і 
узгоджуються події та заходи на тиждень, обговорюється стан справ у 
навчанні, приділяється увага стосункам.)
На початку семестру учні узгоджують з завучем вибір гуртків, знайом-
ляться з розкладом і програмою.

Раз на тиждень/два тижні  здійснюється виїзд у місто для участі в об-
раному курсі розвитку до Майстерні стосунків.



Команда

Сніданок
Молочна каша з горіхами і сухофруктами

2-й сніданок
Піца, чай

Обід
Суп з локшиною, відбивна, овочевий салат

Полуденок
Печиво, компот

Вечеря
Голубці з сметаною

2-га вечеря
Йогурт

Орієнтовне меню на тиждень





Договір
Додається (4 сторінки)

www.iris.ua

Розгляньте можливість перебудувати підхід до навчання!

Зверніться за допомогою до професіоналів-психологів, що на-
вчать вашу дитину вчитися і відкоригують її ставлення до себе, 

до свого часу.


