2013 - 2014 навчальний рік
Метою роботи навчального закладу у 2013/2014 н.р. стала реалізація
науково-методичної проблеми: «Забезпечення цілісності особистісно
зорієнтованого процесу навчання і виховання дітей із вадами 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 і життєві плани кожного з вихованців.
На початок 2013/2014 н.р. у 19 класах НВК навчалося 179 учнів та 12
вихованців дошкільного підрозділу. Створено 5 гімназійних класів та 2 групи
дошкільного підрозділу; класи об’єднано в 19 корекційно-розвиткових груп.
Із НВК випущено 19 учнів 10-х класів та 10 учнів 12-го класу.
За підсумками річного оцінювання 17 учнів 2-9-х, 11-х класів
нагороджено Похвальним листом Міністерства освіти і науки України за
особливі досягнення в навчанні; 1 учень 12-го кл. – Похвальною грамотою
Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні
окремих предметів. Учениці НВК Ремез О., Піддубна М. отримали
заохочувальні премії від Ліги українських меценатів. У 2013/2014 н.р.
найкращі результати продемонстрували 29 учнів-переможців; НВК посів І
місце серед спеціальних шкіл-інтернатів Харківської області. У порівнянні з
2012/2013 н.р. результати покращили з історії та правознавства, хімії,
філології. Понад 12 років триває тісне співробітництво НВК із
представниками Американської Ради з освіти. Щороку вихованці закладу
успішно представляють Україну в різних куточках Америки. Учениця 10-Г
кл. Лобанова Є. успішно пройшла тестування у рамках програми FLEX,
виборовши право на навчання протягом 2014/2015 н.р. в США.
У серпні 2013 р. на Чемпіонаті світу із плавання (Монреаль) Бережна
Я. і Піддубна М. вибороли бронзу. За високі досягнення в спорті Уряд
України нагородив Бережну Я. і Піддубну М. грошовими преміями.
У 2013/2014 н.р. переможцями ІІ етапу спартакіади «Повір у себе»
стали учні НВК Ходонович Р. та Глечикова Ю, які в різних видах запливу
завоювали перші місця. У змаганнях на Кубок Віктора Смирнова команда

НВК посіла І місце і виборола на усіх доріжках перші місця (2 учасника) –
Глечикова Ю. та Сербін М. На Чемпіонаті України з плавання серед
спортсменів із вадами зору Піддубна М. виборола 5 перших місць, Бережна
Я. – 3 перших місця, 3 – других, 2 – третіх. У Відкритому турнірі із плавання
«Чорноморська миля», що проходив у м. Одесі, учень 4 кл. Сербін М.
завоював 3 перших місця із різних видів плавання і нагороджений грамотами
та цінними подарунками. Глечикова Ю. посіла 3 перших місця й
нагороджена грамотами та цінними подарунками. На Кубку м. Харкова із
плавання Бережна Я. та Глечикова Ю. посіли перші місця у березні 2014 р.
У НВК створено 3 команди із голболу. На Чемпіонаті України у
вересні 2013 р. команда дівчаток зайняла І місце, команда хлопчиків – ІІ
місце. Учениця 9 кл. Шаркаді Т. увійшла до складу штатної збірної команди
України. У листопаді 2013 р. команда хлопчиків і дівчаток вибороли перші
місця у турнірі, присвяченого памяті заслуженого тренера України
Пилипенка В.Т.
Команди шахістів та шашистів НВК стали переможцями обласних
змагань із шахів та шашок. Кращих спортсменів НВК нагороджено путівками
на відпочинок до ДРЦ «Молода гвардія» (14 учнів).
Учителі Солодовнікова Т. О., Сулейманова Ю. В., Соколенко О. М.,
Соляник Л. Д., Козирєва Н. В., Орлов А. В. активно поширювали власні
педагогічний досвід та методичні наробки, що надруковані та розміщені на
сайтах «Методичний портал», «Учительський журнал», Microsoft, журналі
«Виховна робота в школі», сайті ХАНО, в інформаційному бюлетені «Теорія
і практика тифлопедагогіки», у збірці наукових робіт тощо.
Авторським колективом учителів початкових класів під керівництвом
заступника директора з навчальної роботи Христоєвої Н.В. було розроблено
підручник «Буквар. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів із
навчанням українською мовою для спеціальних загальноосвітніх закладів для
сліпих дітей. І клас», рекомендований Міністерством освіти у науки України.
Педагогічний колектив брав активну участь у Всеукраїнських та
Міжнародних конференціях з питань фахової освіти дітей із порушеннями
зору.
На базі НВК проходили педагогічну практику студенти ВНЗ. У
2013/2014 н.р. пройшов педпрактику аспірант дефектологічного факультету
інституту корекційної педагогіки Київського педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова та 20 студентів Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С. Сковороди, 25 студентів Харківського гуманітарнопедагогічного інституту.
У навчальному закладі нараховується 21 персональний комп’ютер, 9 з
них – об’єднано локальною мережею, яку підключено до Інтернету
швидкісного каналу ADSL. НВК має комп’ютерний кабінет (12 комп’ютерів
та робоче місце для вчителя).
У НВК функціонує шкільна бібліотека, загальний фонд якої складає
26207 примірників, із них: підручників – 14132; художньої літератури –
12075; в тому числі за Брайлем – 4703 примірники. У порівнянні з минулим

навчальним роком, загальний фонд бібліотеки збільшився на 435
примірників. У поточному навчальному році значно зросла кількість
періодичних видання: 46 проти 32.
Органи учнівського самоврядування НВК (Мала рада) продовжили
співпрацю із адміністрацією та педагогічним колективом школи. У НВК
проведені дні великого і малого самоврядування. Члени Малої ради
здійснювали контроль над чергуванням учнівських груп по НВК,
організували 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-2014», «Моя Земля – Земля моїх батьків».
Протягом декількох років педагогічний колектив працював над
психолого-педагогічним проектуванням соціалізації особистості в 2-12
класах. У НВК працює 12 гуртків, 5 корекційно-розвиваючих і корекційноестетичних груп.
Для учнів 1-5 класів працювала «Школа духовності» (керівник –
випускник школи та духовної семінарії Шрамко І.), в якій брало участь 46
дітей. Завдяки членам асоціації незрячих юристів області, до якої входять
випускники НВК, працював гурток правових знань (керівник – Лепетюк
О.Л.).
Педагогічний колектив здійснював роботу з виховання дітей на
традиціях та історії навчального закладу. Традиційними є проведення
зустрічей-знайомств із новими учнями-старшокласниками, Дня вчителя, Дня
Святого Миколая, Новорічних свят, Дня народження НВК, Дня Св.
Валентина, Дня Захисника Вітчизни, Масляної, конкурсу акторської
майстерності, 8 Березня, фестивалю «Повір у себе», операцій «Зелена весна»
та «Птахи – наші друзі», свят-вшанування Ветеранів війни і праці, Ветеранів
Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій у Республіці Афганістан
тощо.
Проведено загальношкільний творчий захід «Особистість та подія
року», що включає номінації: «Ерудит», «Творча обдарованість», «Спортивна
надія», «Золотий голос», «Лідер шкільного самоврядування», «Умілі руки»,
«Серце віддане дітям». Учні нагороджено спеціальними одноразовими
стипендіями Харківського обласного управління податкової інспекції
Харківської обласної державної адміністрації.
За ініціативи керівника шкільного музею М.П. Морозової, проведено
спільну роботу з офтальмологічним центром ім. Л.Л. Гіршмана щодо питань
вивчення історії лікування і навчання незрячих людей. НВК підтримує тісні
зв’язки з нащадками Л.Л. Гіршмана.
Колектив учнів школи здійснював пошукову роботу в межах
Всеукраїнської акції «Збережемо пам’ять про подвиг» до 70-річчя звільнення
України від німецько-фашистських загарбників і Перемоги у Великій
Вітчизняній війні та обласній військово-патріотичній акції учнівської молоді

«Слобожанські дзвони Перемоги» (матеріали пошукової роботи увійшли до
збірника «Слобожанські дзвони Перемоги»).
Кожна вікова група учнів мала конкретну творчу справу, відповідала
за проведення заходу. У рамках загальношкільної операції «Турбота»
проводилася плідна пошукова робота з історії школи, здійснювалася турбота
про Ветеранів війни, вчителів та ветеранів-випускників. На звітній
конференції учні презентували пошукову роботу із дослідження героїчних
воєнних днів.
Диплом і грамоту обласної станції юних туристів отримала Хоботкова
А. за участь у VІІІ Всеукраїнській філософській конференції «Пізнай себе,
свій рід, свій нарід».
При НВК з 1991 року працює філія дитячої музичної школи ім. М.
Коляди № 13.
Художні колективи НВК в 2013/2014 н.р. брали участь у заходах:
– Міжнародному дитячому фестивалі мистецтв «Квітка надії» (м.
Левоча, Словакія), ансамбль бандуристів «Купавонька» став лауреатом
фестивалю (керівник – Коновалова А. І.);
– Міжнародний дитячий та юнацький фестиваль-конкурс російської
класичної та сучасної музики «Ландыш-2014», лауреат – ансамбль народних
інструментів «Слобожанські візерунки» (керівник – Пігар Ю. Ю); дипломант
– Лимар С.; диплом отримав ансамбль шумових інструментів (керівник –
Підгорнова О. В.);
– VІІ Всеукраїнський дитячий фестиваль бандуристів «Таврійські
зустрічі», ансамбль бандуристів «Купавонька» став дипломантом фестивалю
(керівник – Коновалова А. І.)
– Всеукраїнський відкритий конкурс виконавців на народних
інструментах «Веселкове розмаїття» (м. Київ), ансамбль бандуристів
«Купавонька» став лауреатом фестивалю (керівник – Коновалова А. І.);
– VІІ Відкритий огляд-фестиваль виконавців на балалайці та
ансамблів народних інструментів, ансамбль народних інструментів
«Слобожанські візерунки» отримав диплом лауреата І ступеня (керівник –
Пігар Ю. Ю.); – Творчий тур у межах обласного конкурсу з музичної
літератури, присвяченого 171-й річниці із дня народження М.В. Лисенка (м.
Харків), переможець – колектив учнів закладу.
Хоровий колектив НВК став лауреатом Всеросійського конкурсу
музикантів та солістів, який проводився на базі Курського музичного
коледжу у жовтні 2013 року.
Танцювальний колектив «Натхнення» у 2013 році став переможцем
Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та конкурсів
дитячої творчості. Три колективи носять почесне звання «Зразковий творчий
колектив» – духовий оркестр (керівник Сєриков О.І.), хоровий колектив
(керівник Бондаренко Л.П.), музей історії школи (керівник Морозова М.П.).

