Інформація про досягнення учнів (вихованців) навчальних
закладів інтернатного типу обласного підпорядкування протягом
2014/2015 навчального року
Назва
навчального
закладу
інтернатного типу
обласного
підпорядкування

Досягнення учнів
(вихованців)

Що у
навчальному
закладі
відбулося
вперше

У 2014/2015 н.р. переможцями ІІ
В квітні 2015
етапу спартакіади «Повір у себе»
року хоровий
Комунальний
стали учні НВК: Ходонович Р., колектив закладу
заклад
Потьомкін А.,
Піддубна М.,
виборов право
«Харківський
Сербін М., які в різних видах запливу
носити знання
спеціальний
завоювали перші місця.
«Народний
навчальноНа Чемпіонаті України з плавання дитячий хоровий
виховний комплекс серед спортсменів із вадами зору
колектив».
ім. В.Г. Короленка» Піддубна М. виборола 4 перших Вперше учасниця
Харківської
місця, Бережна Я. – 3 перших місця, 3 гуртка «Оригамі»
обласної ради
– других, 2 – третіх.
(Дзюба Т., 6 кл.)
У Відкритому турнірі із плавання посіла І місце у
«Чорноморська миля», що проходив у Всеукраїнському
м. Одесі, учень 5 кл. Сербін М., конкурсі робіт із
завоював 3 перших місця із різних
оригамі й
видів плавання і нагороджений
нагороджена
грамотами та цінними подарунками.
дипломом І
На Кубку м. Харкова із плавання
ступеня.
Бережна Я. та Сербін М. посіли перші
Учень 5 кл.
місця у березні 2015 р.
Сербін М.,
У НВК створено 2 команди із
учасник
голболу. На Чемпіонаті України у Всеросійського
вересні 2014 р. команда дівчаток
конкурсу під
зайняла І місце, команда хлопчиків – патронатом Діани
ІІ місце. У листопаді 2014 р. команда
Гурцької
хлопчиків і дівчаток вибороли перші
«Цветикмісця у турнірі, присвяченому пам’яті самоцветик», був
заслуженого
тренера
України
нагороджений
Пилипенка В.Т.
дипломом.
Команди шахістів та шашистів НВК
стали переможцями обласних змагань
із шахів та шашок. Кращих
спортсменів
НВК
нагороджено
путівками на відпочинок до ДРЦ

«Молода гвардія» (15 учнів).
Традиційно
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». За
результатами
заходу
учнів
нагороджено
спеціальними
одноразовими
стипендіями
Харківського обласного управління
податкової інспекції Харківської
обласної державної адміністрації.
Колектив учнів школи здійснював
пошукову
роботу
в
межах
Всеукраїнської акції «Збережемо
пам’ять про подвиг» до 70-річчя
звільнення України від німецькофашистських загарбників і Перемоги
у Другій світовій війні та обласній
військово-патріотичній
акції
учнівської молоді «Слобожанські
дзвони
Перемоги»
(матеріали
пошукової роботи увійшли до
збірника
«Слобожанські
дзвони
Перемоги»). Ученицю 10-го класу
Хоботкову
Анну
нагороджено
грамотою.
Художні
колективи
НВК
в
2014/2015 н.р. брали участь у заходах:
–
Міжнародний
дитячий
та
юнацький
фестиваль-конкурс
польської класичної та сучасної
музики ім. Шимановського», лауреат
– ансамбль народних інструментів
«Слобожанські візерунки» (керівник
– Пігар Ю.Ю); дипломант –
Деркач А.; диплом отримав ансамбль
шумових інструментів (керівник –
Підгорнова О.В.);
– Відкритий обласний фестивальконкурс юних бандуристів «Під
срібний дзвін бандур», ансамбль

бандуристів «Купавонька» зайняв ІІ
місце (керівник – Коновалова А.І.).
– VІІІ Міжнародний конкурс
баяністів-акордеоністів (м. Дрогобич
Львівська обл.), ансамбль народних
інструментів
«Слобожанські
візерунки» отримав диплом лауреата
ІІ ступеня (керівник – Пігар Ю.Ю.);
– ІV Міжнародний вокальнохореографічний фестиваль-конкурс
«Звёзды
ХХІ
века»
(м. Дніпропетровськ) переможець –
хоровий колектив учнів закладу.
– V Міжнародний благодійний
фестиваль
«Белая
трость»
благодійного фонду Д. Гурцької «По
зову сердца» (м. Москва, Росія);
«Марш миру», організований людьми
з інвалідністю під керівництвом
народного
депутата
України
В.М. Сушкевича;
– VІІ
Обласний
фестиваль
академічного вокалу «Слобожанська
камерата» – учасник Сербін М.
(керівники – Бондаренко Л.П.,
Сергієць О.М.).
Танцювальний
колектив
«Натхнення» у 2014-2015 н.р. став
переможцем
Міжнародних,
Всеукраїнських, обласних, міських
фестивалів та конкурсів дитячої
творчості. Силами колективу було
представлено
музичнохореографічний спектакль «Сміх та
сльози» (С. Михалков).
Всеукраїнські учнівські олімпіади
із навчальних предметів ІІІ етап:
Географія
Хвойницька Сніжана
Ходонович Руслан (3 місце)
Фізика

Ходонович Руслан
Історія
Сухініна Єлизавета
Шевченко Юлія
Іноземна мова
(англійська)
Ходонович Руслан
Хоботкова Анна
Українська
мова та література
Шевченко Юлія (2 місце)
Ремез Ольга (2 місце)
Хвойницька Сніжана
Біологія
Єрмак Анастасія
Хімія
Хвойницька Сніжана (3 місце)
Шевченко Ірина (3 місце)
Російська мова та література
Ремез Ольга
Інформаційні технології
Сухоставська Катерина

ХV Міжнародний конкурс з
української мови імені
Петра Яцика
Ремез Ольга (3 місце)

Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської
молоді імені Т.Г.Шевченка

Ремез Ольга
Жолинська Олександра

V Пушкінські читання
Ремез Ольга (нагороджена пам’ятною
відзнакою)

IX Всеукраїнська філософська
історико-краєзнавча конференція
учнівської молоді «Пізнай себе, свій
рід, свій нарід»
Хоботкова Анна

Всеукраїнський
конкурс знавців
російської і
української мов
«Т.Г. Шевченко і
О.С. Пушкін»
Ремез Ольга
Жолинська
Олександра

(нагороджена грамотою)

МАН (ІІ етап)
Ходонович Руслан (3 місце)

«Наукові
старти» з фізики
(ХНУ
ім. В.Г. Каразіна)
Ходонович
Руслан

ХVІ Міжнародна науковопрактична конференція
довузівської молоді «Гагарінські
читання» (Національний
аерокосмічний університет
ім.М.Жуковського «ХАІ»)

НауменкоКатерина

Ходонович Руслан

Мальцев Руслан

Дробна Настя

Хвойницька
Сніжана

