ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У 2015/2016 навчальному році діяльність НВК була спрямована на
виконання основних положень і законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про
основи соціального захисту інвалідів», «Про засади державної мовної
політики», «Про Національну програму інформатизації», «Про внесення змін
до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти
щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства»;
Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки,
молоді і спорту України від 31.10.2011 за № 1243; «Концепції державного
стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами», затвердженої
рішенням колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Академії
педагогічних наук України від 23.06.1999; Концепції розвитку дистанційної
освіти в Україні, затвердженої 20.12.2000 Постановою Міністерства освіти і
науки України; Указу Президента України від 20.03.2008 за №244/2008 «Про
додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», інших
законодавчих та нормативно-інструктивних документів Верховної Ради
України та місцевих органів управління освітою, Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України, Наказу Міністерства освіти і науки
України

від

15.09.2008

за

№ 852

«Положення

про

спеціальну

загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.12.2008 за №1219/15910; Інструктивно-методичного
листа

від

04.08.2009

за № 1/9-515

«Організаційно-методичні

засади

здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних
загальноосвітніх

навчальних

закладах»,

«Концепції

національно-

патріотчиного виховання дітей і молоді», затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 16.06.2015 №641, наказу Президента України від

13.10.2015

№

580/2015

«Про

Стратегію

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», листа Міністерства освіти і
науки України від 08.05.2015 № 1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та
навчально-тематичних екскурсій».
У НВК створено всі умови для демократизації та гуманізації
спеціальних закладів, для відновлення системи спеціальної освіти, її
методології, технології удосконалення організації навчально-виховного
процесу, пошуку найновіших організаційних форм, зміни характеру
ставлення до розроблених наукою та впроваджених практикою педагогічних
нововведень.
Метою роботи навчального закладу у 2015/2016 н.р. стала
реалізація

науково-методичної

проблеми:

«Забезпечення

цілісності

особистісно зорієнтованого процесу навчання і виховання дітей із
порушеннями зору від дошкільного віку до професійного вибору та їх
адаптація в системі соціальних відносин».
Навчально-виховний процес у НВК було зорієнтовано на здібності,
схильності, потреби й життєві плани кожного з вихованців.
На початок 2015/2016 н.р. у 18 класах НВК навчалося 172 учні та 12
вихованців дошкільного підрозділу. Створено 5 гімназійних класів та 2 групи
дошкільного підрозділу; класи об’єднано в 18 корекційно-розвиткових груп.
На кінець 2015/2016 н.р. у НВК – 169 учнів та 15 вихованців дошкільного
підрозділу.
Із НВК випущено 10 учнів 12-А класу.
У 2015/2016 н.р. за індивідуальною формою навчалося 5 учнів. У
2016/2017 н.р. сплановано навчання 4-х учнів за індивідуальною формою.
За підсумками навчального року рівень знань виявився наступний:
початковий – 3 учня, середній – 1 учень, достатній – 1 учень. 4 учні
переведено до наступних класів, усім рекомендовано продовження навчання
за індивідуальною формою. Крім того, учениця 7-А кл. Жорник Н.

навчається за програмою для дітей зі складними вадами: вади зору в
поєднанні з розумовою відсталістю.
Питання щодо навчання за індивідуальною формою розглядалися двічі
протягом року на засіданнях шкільної медико-психолого-педагогічної комісії
та педагогічної ради. З батьками учнів погоджено розклади занять та всі
питання, що виникали протягом навчального року.
Чітка діагностика та організаційні заходи протягом 2015/2016 н.р.
дозволили

здійснити

різноманітні

форми

диференціації,

оптимальні

комбінації навчально-освітніх систем і технологій інтегрованого типу.
16 учнів 2-4-х, 5-9-х, 11-х класів нагороджено Похвальним листом
Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення в навчанні;
учениця 12-А класу Лобанова Є. нагороджена Похвальною грамотою
Міністретсва освіти і науки України за особливі досягнення з історії України.
Підсумки участі учнів у Міжнародних конкурсах, Всеукраїнських
учнівських олімпіадах із навчальних предметів, МАН у 2015/2016 н.р.
Назва заходу

Назва дисципліни

Всеукраїнські учнівські
олімпіади із навчальних
предметів ІІ етап
(міжінтернатний)**

Українська мова та
література
Російська мова і
література
Англійська мова
Історія
Правознавство
Інформатика
Інформаційні технології
Географія
Хімія
Фізика
Біологія
Математика
Всього
Українська мова та
література
Російська мова та

Всеукраїнські учнівські
олімпіади із навчальних
предметів ІІІ етап

Кількість
переможців Примітка
І ІІ ІІІ
3

2

1

1

2

1
1

2

2
1
4
2

8

10

1

1
1

1
3
1
1
1
1
2

1
11

зарубіжна література
Англійська мова
Правознавство
Географія
Англійська мова
Всього
ХVІ Міжнародний
Українська мова та
конкурс з української мови література
імені
Петра Яцика*
VI Міжнародний мовно- Українська мова та
літературний конкурс
література
учнівської та студентської
молоді імені Т.Г.Шевченка
МАН (ІІ етап)
Всеукраїнський конкурс Українська мова та
учнівської творчості в література
номінації «Література»
ІІІ етап

1

2

1
1
2
1
5
1

6

1

2

1
1

* Учениця НВК Ремез О. отримала заохочувальну премію від Ліги
українських меценатів.
** У 2015/2016 н.р. найкращі результати продемонстрували 29 учнівпереможців; НВК посів ІІ місце серед спеціальних шкіл-інтернатів
Харківської області. У порівнянні з 2015/2016 н.р., результати покращили з
фізики, хімії, географії.
Вихованці НВК брали активну участь у Всеукраїнських і регіональних
конкурсах із образотворчого мистецтва.
Понад 13 років триває тісне співробітництво навчального закладу із
представниками Американської Ради з освіти. Щороку вихованці НВК
успішно проходять тестування у рамках програми FLEX, виборюють право
на навчання в США. У 2015/2016 н.р. високий рівень знань виявила
Кальченко Єлизавета та виборола право на навчання в США.
Учасники

та

переможці

олімпіад,

конкурсів,

фестивалів

були

нагороджені автобусними екскурсійними поїздками за маршрутами Харків
літературний, Харків –Полтава - Опішня.

Уся система навчально-виховного процесу НВК була спрямована на
оновлення змісту навчання дітей сліпих та зі зниженим зором. Головним
питанням у навчальному процесі стали питання щодо шляхів підвищення
дидактичної компетенції педагогів, як однієї з умов забезпечення якісної
освіти.
Протягом 2015/2016 н.р. пройшли курсову фахову перепідготовку при
ХАНО 10 педагогічних працівників НВК, із них – 5 вчителів. 3 вихователя,
практичний психолог, вчитель-логопед; Інституті спеціальної педагогіки
НАПН України, лабораторії тифлопедагогіки – стажування вчителя
корекційно-розвиткового блоку.
Відповідно до плану атестації за підсумками поточного року було
атестовано 18 педагогічних працівників, із них – 10 учителів, 7 вихователів, 1
практичний психолог. Підтвердили кваліфікаційну категорію 13 осіб,
підтвердили педагогічне звання – 3, підвищили кваліфікаційну категорію – 5.
Вчителю Зикову М.І. (за власною заявою) була встановлена І кваліфікаційна
категорія.
Згідно з наказом МОН України від 23.01.2015 №44 «Про розроблення
корекційно-розвиткового

та

методичного

забезпечення

спеціальних

загальноосвітніх закладів», до складу науково-педагогічних колективів з
розроблення програм із корекційно-розвиткової роботи для І (підготовчий, 1–
4 класи) та ІІ (5–10 класи) ступенів спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів включено
Христоєву Н.В., заступника директора з навчальної роботи, спеціаліста
вищої категорії, учителя-методиста. До розробки програм із навчальних
предметів залучено вчителів:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Навчальний предмет

Клас

ПІБ вчителя

Українська мова
Алгебра
Геометрія
Біологія
Географія

8,9,10
8,9,10
8,9,10
8,9,10
8,9,10

Немченко М.В.
Мацкевич О.Д.
Куликова В.В.
Батіщева Р.П.
Мезенцева О.В.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фізика
Хімія
Історія України
Всесвітня Історія
Правознавство
Розвиток мовлення
Укладання програм було

8,9,10
Соколенко О.М.
8,9,10
Петренко Г.В.
8,9,10
Орлов А.В., Лимар В.А.
8,9,10
Білоусов О.М., Родяхіна Т.А.
9,10,11
Орлов А.В.
5,6,7
Воробйова М.О., Масютіна Л.І.
нагороджено Подякою інституту спеціальної

педагогіки Національної академії педагогічних наук України за творчу
співпрацю в галузі тифлопедагогіки, розроблення програмно-методичного
забезпечення та впровадженя нових інновацій у навчально-виховний процес.
Укладено Угоду на три роки про творчу співпрацю лабораторії
Інституту

спеціальної

ім. В.Г. Короленка»

педагогіки

НАПН

розробки

проблеми:

з

України

та

КЗ

«Дидактичні

«ХСНВК
принципи

компенсаторного розвитку дітей із порушеннями зору в корекційному
навчанні».
Узагальнено матеріали з вивчення системи роботи вчителя хімії
Петренко Г.В. із проблеми «Викладання хімії для учнів із порушеннями зору:
проблеми, досвід, знахідки».
У 2015/2016 навчальному році на ХХІІІ обласну виставку-презентацію
педагогічних ідей та технологій було представлено 4 блоги педагогів НВК.
Автори

блогів:

Кубанська

Н.В.,

Птерикіна

А.С.;

група

вчителів:

Немченко М.В., Солодовнікова Т.О., Шрамко Л.М. нагороджені Дипломами
ІІІ ступеню.
НВК продовжував співпрацю з факультетом корекційної педагогіки і
психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
У рамках договору про співпрацю з Харківською гуманітарнопедагогічною

академією

та

Харківським

національним

педагогічним

університетом ім. Г.С. Сковороди проводилися відповідні заходи. На базі
НВК проходили педагогічну практику студенти факультету «Біологія»
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
Укладено

угоду

з

Харківським

національним

університетом

радіоелектроніки щодо сприяння відвідуванню учнями НВК Центру

довузівської підготовки вузу, консультування викладачів про методи роботи
зі студентами із порушеннями зору.
З метою підвищення педагогічної майстерності, під керівництвом
заступника директора з навчально-методичної роботи Родяхіною Т.А. у НВК
проводилися

заняття

психолого-педагогічного

семінару

із

проблем

корекційно-виховної та реабілітаційної роботи педагогів:
 Тифлографічне забезпечення навчального процесу дітей з порушеннями
зору.
 Роль спеціальної школи у створенні умов для реабілітації і подальшої
інтеграції людини з порушенням зору.
 Сучасні форми навчання і виховання дітей з особливими потребами:
успіхи, виклики, попередження негативних тенденцій.
Проведено
«Диверсифікація

методичну

студію

для

організаційно-методичної

педагогів
роботи

НВК
з

за

темою:

педагогами

з

урахуванням диференційованого підходу».
Вчителі, які працюють у 12-А класі: Солодовнікова Т.О. (українська
мова та література), Москаленко Т.І (англійська мова), Родяхіна Т.А. (історія
України), Кулікова В.В. (математика) - взяли участь у виїзних семінарахтренінгах з питань підготовки учнів до розв’язування завдань зовнішнього
незалежного оцінювання. За підсумками високий рівень професійної
компетентності у процесі виконання педагогами тестових завдань формату
ЗНО показали: Солодовнікова Т.О.., Москаленко Т.І., Родяхіна Т.А.
(одержали найвищий бал).
У жовтні 2015 р. на базі НВК ВГО «Національна Асамблея інвалідів
України», ГО «Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх
сімей «Право вибору», інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
інститут корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова та
ВГО «Асоціація тифлопедагогів України» проводили Всеукраїнський (за
міжнародної участі) науково-практичний семінар-тренінг «Світ на кінчиках
пальців». У семінарі брали участь:

 тифлопедагог Марек Якубовський (Польща, директор фірми «Студія
тифлографіки»);
 Войтюк Ю.О. (доцент, факультет корекційної педагогіки і психології
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова);
 Рубель Р.В. (технічний директор соціального підприємства «Безбар’єрна
Україна», Київ);
 Артамонов Є.Б. (директор підприємства «Про Тех», Київ);
 Панферов О.В. (специалист підприємства «Про Тех», Київ).
Тифлопедагоги НВК: Мацкевич О.Д., Гирява Т.О., Соляник Л.Д. провели майстер-класи.
Протягом 2015/2016 навчального року було налагоджено тісну співпрацю
зі спеціалізованими дошкільними закладами м. Харкова. На базі таких
закладів

педагогами

НВК:

Скринніковою С.М.,

Соляник Л.Д.,

Назаровою О.П., Кудіяровою О.В. - було проведено презентації НВК, обмін
досвідом, пропагування роботи навчального закладу щодо сприяння вибору
батьків для подальшого навчання й виховання дітей із порушеннями зору в
сучасному освітньому середовищі. В рамках цієї діяльності педагоги:
Поступаленко Л.В.,

Дроботько Т.А.,

Філімонова О.М.,

Масютіна Л.І.

-

протягом навчального року співпрацювали з медичними закладами:
офтальмологічним центром, поліклініками, спеціалізованими лікарнями
м. Харкова щодо виявлення дітей із порушеннями зору.
Адміністрація та педагогічний колектив НВК проводили системну роботу
щодо працевлаштування (продовження навчання) випускників-2015. За
підсумками:
Не навчаються
Особи з
Виїхали
ВНЗ
ВНЗ
інвалідністю за межі
Кількість 11 кл ПТУ
Працевлаш
І-ІІ р. акр. І-VІ р.акр.
(система
області
товано
соціального
забезпечення)
Випускники
10-х класів
Випускники
12-х класів

16
10

11

2

2
4

1
6

3

3

Результативність роботи бібліотеки за 2015/2016 н.р.:
Зміст роботи
Загальна кількість користувачів:
в т.ч.: учні
вчителі, вихователі
батьки
представники місцевих громад та ін.
Загальна кількість відвідувань
Кількість книговидач
в т.ч. книги, брошури, журнали
Загальна кількість виданих підручників
Інформаційна робота:
дні інформації
тематичні тижні
заходи формування інформаційної культури: шкільні
лінійки, педради, екскурсії, презентації, батьківські
збори
Виставкова діяльність:
виставки нових надходжень
тематичні виставки
постійно діючі
Бібліографічна робота:
списки нових надходжень
тематичні списки
інформаційні бюлетені
Кількість бесід:
оглядів літератури
бібліотечних уроків
рекомендаційних списків літератури
планів читання
Надходження до фонду:
підручників
художньої та галузевої літератури
Довідково-бібліографічна робота:
довідки адресні
довідки тематичні

Кількість
241
150
71
10
10
1211
3250
2515
10320
5

10

4
6
18
3
3
2
3
6
2
2
426
219 примірників
207
25
10

У поточному навчальному році значно зросла кількість періодичних
видання: 37 – проти 21.

Згідно з положенням про конкурсний відбір проектів підручників для
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджено наказами МОН від
25.12.2015 №13/61, від 05.02.2016 №78, від 22.02.2016 №144 активну участь
взяли вчителі 8-х класів.
Органи учнівського самоврядування НВК (Мала рада) продовжили
співпрацю із адміністрацією та педагогічним колективом школи. У НВК
проведено дні малого самоврядування. Члени Малої ради здійснювали
контроль чергування учнівських груп по НВК, організовували шефську
діяльність у молодших групах, допомагали в роботі шкільної Ради з питань
харчування, відслідковували поведінку дітей, вели пропаганду здорового
способу життя, брали активну участь у проведенні загальношкільних свят та
благодійних акцій: «Живи, книго», «У країні дорожніх знаків», «Еко-2016»,
«Моя Земля – Земля моїх батьків» тощо.
Протягом декількох років педагогічний колектив працював над
психолого-педагогічним проектуванням соціалізації особистості в 1-12
класах. Проведено семінари та тренінги щодо впровадження: Всеукраїнської
програми «Рівний – рівному» (тренер Орлов А.В.); Проекту «Школа проти
СНІДу» (тренер Пивоварова О.В.); Комплексної оздоровчої профілактичної
програми з валеодіагностики, валеокорекції та валеопросвіти (співробітники
факультету науково-дослідницької валеологічної лабораторії Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна під керівництвом професора
Гончаренко М.С.).
Працював психологічний гурток «Допоможи собі сам». Організовано
проведення семінарів-тренінгів, анкетування учнів та батьків, тестування
учнів, консультування учнів із метою виявлення талановитих дітей. З метою
активної підготовки незрячих школярів до самостійного життя, вироблення у
них комунікативних навичок, проведено різноманітні психологічні тренінги,
тренінги з казкотерапії.

Продовжується співпраця закладу з благодійним фондом «Дар», за
ініціативи якого протягом 2015-2016 н.р. продовжувалась робота з
волонтерськими організаціями Харківщини.
Для учнів 1-7-х класів працювала «Школа духовності».
Актуальною в умовах НВК була проблема правового виховання у
зв’язку з реалізацією положень державних документів «Національної
програми правової освіти населення», «Комплексної програми профілактики
правопорушень у Харківській області на 2011–2015 рр.». У рамках програми
працівниками Шевченківського РВ ГУМВС м. Харкова проведено семінари з
учнями 8-12 класів щодо правового навчання та запобігання злочинності
серед неповнолітніх. Укладено угоду на 2016/2017 н.р. про співпрацю НВК із
Управлінням у справах дітей Шевченківської ради м. Харкова, Відділом
кримінальної поліції у справах дітей Шевченківського РВ ГУМВС України у
Харківській області, наркологічним кабінетом Шевченківського району
м. Харкова, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Шевченківвького району м. Харкова на виконання комплексно-цільових
програм профілактики злочинності, правової освіти населення, запобігання
поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу.
Педагогічний колектив здійснював роботу з виховання дітей на історії
навчального закладу та його давніх традиціях: проведення зустрічейзнайомств із новими учнями-старшокласниками, Дня вчителя, Дня Святого
Миколая, новорічних свят, Дня Св. Валентина, Масляної, 8 Березня,
фестивалю «Повір у себе», травневого балу, свят-вшанування Ветеранів
війни і праці, Ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій у
Республіці Афганістан, АТО тощо.
Традиційно

був

проведений

загальношкільний

творчий

захід

«Особистість та подія року», що включає номінації: «Ерудит» - учень 11
класу Ходонович Р., «Творча особистість» - учениця 11 класу Жолинська О.,
«Спортивна гордість» - учениця 9 класу Євлахова М., «Золотий голос» учень 7 класу Панков С. «Активна життєва позиція» - учениця 11 класу

Хоботкова А., Учнів нагороджено подарунками від Головного управління
Державної фіскальної служби в Харківській області.
У 2015/2016 навчальному році було організовано роботу музею НВК.
Було

проведено

тематичні

загальношкільні

лінійки:

до

Дня

партизанської слави; «Мандрівка до Полтави»; «Незнайома історія» (до дня
народження закладу); «В.Г. Короленко - великий гуманіст сучасності».
Організовано загальношкільні заходи: «Зустріч поколінь» (зустріч
учнів старшої школи з ветеранами війни та праці – Бондаренком М.П.,
Халімом В.Н. та Юхименком А.Г.).
До Міжнародного дня людей, що втратили зір, проведено освітньовиховний захід, який складався з двох частин: інформаційної біржі школи
професіоналів «Вертикаль поколінь» (зустріч учнів 10-12-х класів з
випускниками

школи

різних років,

а

саме:

з

Лепетюком

Олегом

Леонідовичем, Усом Віталієм Віталієвичем, Лисяковою Оксаною) та
святкової вітальні.
Спільно із громадською організацією «Мистецький простір» було
організовано серію майстер-класів з арт-терапії з сучасним українським
художником Сергієм Поноченюком. Вихованці працювали із картинами,
розробленими спеціально за програмою «Мистецтво на дотик і не тільки»,
які мали тифлографічні копії, виготовлені на дерев’яних дошках; аудіосупровід, тематичний художній твір та дерев’яний пазл за картиною.
20 травня 2016 в закладі був проведений історико-літературний
«Травневий бал», присвячений засновникам та педагогам закладу.
Організовано випуск усних журналів: «Сторінками історії розвитку
тифлопедагогіки та створення тифлографічних посібників»;

«Чарівне

Різдво»; «А Вас запрошуємо на бал!».
Проведено музейні зустрічі: зустріч із ветеранами війни та праці –
Бондаренком М.П., Халімом В.Н. та Юхименком А.Г.; спільний захід із
методистом Харківської обласної бібліотеки для дітей, бібліотекарем закладу
Омельченко В.І., Радою музею, присвячений творчості В.Г. Короленка;

зустріч із ветеранами праці щодо внеску харків’ян у розвиток промисловості,
дослідження полярного кола; зустріч «Безпечний рух» за участю інспекторів
патрульної служби поліції в місті Харкові та вчителя закладу Підгорнової
О.В.; зустріч із ветераном Другої світової війни Міллером В.Л. та
представниками первинної організації ветеранів Шевченківського району м.
Харкова; зустріч «Спогади про окупований Харків» із Бокаловим В.С.
(дитиною війни).
Пройшли акції: «Лист ветерану»; «Турбота»; «Різдвяний віночок»;
«Голуби миру».
Взяли участь у проектах: «Чорнобиль та Східна Україна: портрети і
долі 1986-2015»; «Слобожанські дзвони Перемоги».
Організовано екскурсії: «Біль іншої людини – мій біль» (у рамках
дослідницького проекту «Чорнобиль та Східна Україна: портрети та долі
1986-2015»);

«Визначна

Полтава»

(відвідання

Державного

історико-

культурного заповідника «Поле Полтавської битви» та Літературномеморіального музею імені В. Г. Короленка); Харківський Літмузей «Гостина
у професора Крейзі Форда»; Харківський історичний музей імені М.Ф.
Сумцова (тематичні виставки); Чорнобильська історична майстерня, зустрічі
з ліквідаторами аварії на ЧАЕС ; «Харків. Історичні місця та події».
Налагоджено співпрацю: з музеєм тифлографіки в селищі Овінська
(Познанське воєводство, Польща); Чорнобильською історичною майстернею,
Харківським літературним музеєм, Літературно-меморіальним комплексом
імені В.Г. Короленка (м. Полтава), Обласною станцією юних туристів,
Харківським історичним музеєм ім. М.Ф. Сумцова, сучасним українським
художником Сергієм Поноченюком та організацією «Мистецький простір»,
Українською асоціацією усної історії, Харківською дитячою бібліотекою №
17, Музеєм Голокосту. 17 травня 2016 разом з Харківським літературним
музеєм проведено одноденний фестиваль «Віч-на-віч» - взаємодія зрячих та
незрячих людей.

Опубліковано матеріали у збірках: «Чорнобиль та Східна Україна»,
Харків 2015 рік; «Слобожанські дзвони Перемоги», Харків 2016 рік;
Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації
та збереження традицій».
Бучасть у семінарах та конференціях: Міжнародна науково-практична
конференція «Культ чи культура? Ціннісні зміни у суспільній свідомості і
соціокультурна місія музеїв». Виступ на педагогічній раді з проблем
національно-патріотичного виховання з доповіддю: «Застосування нових
форм ведення музейної справи в контексті концепції Національнопатріотичного виховання». Обласний семінар-практикум для керівників
шкільних

музеїв

при

Харківській

обласній

станції

юних

туристів.

Всеукраїнська наукова конференція «Музей у глобальному світі: інновації та
збереження традицій», присвяченій 25-річчю Незалежності України, що
проводилась у рамках XXІІ Сумцовських читань з доповіддю «Від музею в
школі до школи-музею». Ознайомчий семінар «Учасницькі практики в
музеях».
Фонд

музею

поповнився

наступники

матеріалами:

Література,

друкарські вироби; збірка до Х Всеукраїнської філософської історикокраєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»,
Харків 2016; Православний молитовник, Київ 2015 (шрифтом Брайля); збірка
«Чорнобиль та Східна Україна», Харків 2015 рік; збірка «Слобожанські
дзвони Перемоги», Харків 2016 рік; збірка Всеукраїнської наукової
конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій»;
Плакати: «Біль іншої людини-мій біль», «Гірка пам'ять Чорнобиля».
Музей поповнено технічними засобами: Радіола «Люкс» РК-156 та 15
вінілових платівок із записами (подарунок музею від батьків учениці 5-Б
класу Волохай Єлизавети).
Активну участь у роботі музею брали: 2-А клас (вихователь
Макогон Т.І.), 4-А клас (вихователь Пономаренко Т.В.), 5-А клас (вихователь
Кубанська Н.В.), 5-Б клас (вихователь Петрикіна А.С.) , 6-А клас (вихователі

Соколенко О.М., Старостенко О.О.), 8-А клас (вихователі Поступаленко Л.В.,
Алексеєва А.К.), творча група учнів старших класів.
У 2015/2016 навчальному році учні досягли певних успіхів у спорті.
У квітні 2016 р. на Відкритому чемпіонаті Європи із плавання (м.
Функал, Португалія) Піддубна М. стала чемпіонкою Європи у змаганнях 100
м. на спині.
Переможцями ІІ та ІІІ етапу Спартакіади «Повір у себе» стали учні
НВК Сербін М., Артюхов О., які в різних видах змагань з плавання
завоювали призові місця.
У НВК створено 2 команди із голболу. Протягом 2015/2016 команди
брали участь у всеукраїнських змаганнях в сел. Коблево, м. Полтаві та
м.Харкові. А також стали призерами замагнь в Румунії та Польщі.
У вересні 2015 р. на Чемпіонаті України команда дівчаток зайняла І
місце, команда хлопчиків – ІІ місце. У листопаді 2015 р. команда хлопчиків і
дівчаток вибороли перші місця у турнірі, присвяченому пам’яті заслуженого
тренера України Пилипенка В.Т.
Команди шахістів та шашистів НВК стали переможцями обласних
змагань із шахів та шашок. 10 кращих спортсменів НВК нагороджено
путівками на відпочинок до ДРЦ «Молода гвардія».
При НВК з 1991 року працює філія дитячої музичної школи
ім. М. Коляди № 13. Художні колективи НВК у 2015/2016 н.р. брали участь у
44 заходах різного рівня.
23 загальношкільних:
концертні виступи для гостей НВК та концертні виступи, пов’язані з
різними святами (День знань, День вчителя, День захисника України, Святий
Миколай, новорічні свята, День Святого Валентина, 8 Березня, 1 та 8-9
Травня, останній дзвінок, випускний вечір).
Серед них окремо слід відзначити:
09.10.2015 – Всеукраїнський семінар «Світ на кінчиках пальців», який
проводила «Національна асамблея інвалідів України».

13.11.2015

- концертний виступ для учасників Всеукраїнської

конференції сліпих та слабозорих юристів.
18.02.2016 - концертний виступ для представників німецької організації
«Фонд робітничої благодійності» та голови цієї організації Фріца Кьорберга.
19.02.2016 - концертний виступ для представників Харківської спілки
воїнів-афганців.
22.02.2016 - Концертний виступ для Митрополита Харківсьго та
Богодухівського Української Православної церкви Митрофана.
26.02.2016 - концертний виступ для представників науково-творчої
конференції «Література, музика, читач».
03.03.2016 - концерт-вітання до свята 8 Березня.
21.04.2016 - концертний виступ для представників Обласної спілки
чорнобильців.
23.05.2016 - «День ветерана Шевченківського району» . Концертний
виступ для ветеранів.
27.05.2016 - свято останнього дзвоника.
27.05.2016 - випускний вечір.
13 заходах районного та міського рівнів:
14.12.2015

–

вручення

сертифікату

на

стипендію

«Гордість

Дзержинського району 2015/2016 н.р. » від народного депутата України
В.В. Писаренка
19.10.2015 – міський фестиваль «Натхнення».
17.11.2015 – концертний виступ у рамках міського концерту «Вечір
бандурної музики».
26.10.2015 – відкриття виставки сучасного художника С. Поноченюка
(м.Київ) «Мистецтво на дотик», організований обласним методичним
центром культури.
19.10.2015 – міський фестиваль «Натхнення».
17.11.2015 – концертний виступ в рамках міського концерту «Вечір
бандурної музики».

23.11.2015 – прямий ефір Харківського телеканалу ОТБ, програма
«Харків-онлайн», присвячена виставці сучасного художнього мистецтва
«Мистецтво на дотик».
01.12.2015 – концертний виступ у театрі юного глядача

до

Міжнародного дня людей з особливими потребами.
23.12.2015 – участь у концерті, нагородження лауреатів премії
«Подолання» під патронатом міського голови Г.А. Кернеса (щорічна
нагорода талановитих людей з особливими потребами).
29.02.2016 –концертний виступ у Харківській обласній лікарні для
представників конференції медичних робітників в Харківському медикогенетичному центрі.
16.04.2016 – концерт у Харківському римсько-католицькому соборі.
26.04.2016 – концерт у Харківському національному медичному
університеті, виступ для представників Всеукраїнського форуму рідкісних
захворювань.
17.05. 2016 – концертний виступ у Харківському літературному музеї
для учасників фестивалю людей з порушенням зору «Віч-на-віч».
18.05.2016 – концерт народної музики у Харківській загальноосвітній
школі №36.
21.05.2016 – концертний виступ у Харківському Будинку вчителя для
учасників Обласної військово-патріотичної акції «Слобожанські дзвони
перемоги».
3 обласних фестивалях і відкритих конкурсах:
14.11.2015 – обласний фестиваль академічного вокалу «Слобожанська
камерата».
29.11.2015 – VI Всеукраїнський вокальний конкурс «Пісенний край»
імені М.К. Кондратюка (м. Полтава).
14.04.2016 - Всеукраїнський музичний фестиваль- конкурс «АртДомінанта» м. Харків.
2 міжнародних фестивалях:

21.11.2015 – Міжнародний благодійний фестиваль «Країна мрій»
(м.Харків). Виступ ансамблю бандуристів «Купавонька».
20.03.2016 – Міжнародний благодійний конкурс «Запали свою зірку»
м.Харків.
Два колективи НВК носять Почесне звання «Зразковий творчий
колектив»: духовий оркестр (керівник – Сєриков О.І.), музей історії школи
(керівник – Петрикіна А.С.).
У серпні 2015 року хоровому колективу закладу наказом МОН № 864
від 10.08.2015 року присвоєно звання «Народний художній колектив»
(керівник – Бондаренко Л.П.),
У НВК працює 15 гуртків, 4 корекційно-розвиваючих і корекційноестетичних групи. Гуртковою роботою охоплено 95 % учнів. Робота в цих
групах

передбачає

вирішення

спеціальних

завдань,

зумовлених

особливостями психофізичного розвитку учнів, і потребує впровадження
особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним
та диференційованим підходом.
У 2015/2016 н.р. з метою виконання Обласної програми оздоровлення
дітей у НВК було організовано та проведено кампанію літнього відпочинку
вихованців: 13 дітей-спорсменів відпочивали у Республіканському дитячому
центрі «Молода гвардія» та брали участь у спартакіаді «Повір у себе»
(червень 2016 р.); 2 дітей-сиріт відпочивали та оздоровлювалися в

ДОЗ

«АІСТ», 50 дітей оздоровлювалися і відпочивали в обласних санаторіях
різних регіонів України.

