Досягнення за 2011/2012 навчальний рік.
НВК нагороджено Дипломом Всеукраїнського конкурсу «Суспільне визнання» та
почесним знаком у номінації «За відданість своїй справі».
Колектив НВК став переможцем Республіканського конкурсу-огляду шкіл сприяння
здоров’ю.
У 2011/2012 навчальному році учениця Московченко В. отримала диплом І ступеня
в щорічній науково-технічній конференції «Гагарінські читання» та перемогла у ІІІ етапі
ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
За підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у II турі
переможцями стали 24 учні, у III – 3.
Учень 11-го класу Шаповал Іван отримав право на навчання у США на 2012/2013
навчальний рік.
Художні колективи закладу у 2011/2012 навчальному році брали участь у таких
заходах:
- V Міжнародний конкурс-фестиваль народної музики «Самородки 2012»
(м. Севастополь). Ансамбль народних інструментів «Слобожанські візерунки» отримав
диплом лауреата ІІІ ступеня (керівник – Пігарь Ю. Ю.).
- Міжнародний дитячий фестиваль 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-2012». Дипломант – Потапчик А., заохочувальний диплом
отримав ансамбль шумових інструментів (керівник Підгорнова О.В.).
- V Всеукраїнський дитячий фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі». Ансамбль
бандуристів «Співаночки» 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.).
- V Відкритий огляд-фестиваль виконавців на балалайці та ансамблів народних
інструментів. Ансамбль народних інструментів «Слобожанські візерунки» отримав диплом
лауреата І ступеня (керівник – Пігарь Ю.Ю.).

- Х Відкритий фестиваль світової музики пам’яті М. Д. Леонтовича (м.Харків).
Лауреат – Потапчик А. (керівник – Романова В.М.).
- ІІ Відкриті «Дельфійські ігри Слобожанщини»: «Надія. Молодість. Талант». Золоту
медаль отримав дует віолончелістів Потапчик А., Абуладзе Т. (керівник – Романова В.М.).
- Творчий тур у межах обласного конкурсу з музичної літератури, присвяченого
життю та творчості М. В. Лисенка, до 170-річчя із дня народження композитора (м. Харків).
Методичні наробки методоб’єднань були представлені на ХVІІI обласній виставціярмарку педагогічних ідей та технологій за темою: «Розвиток педагогічної компетентності
та професійної майстерності педагогів регіону», отримали 7 дипломів ІІ та ІІІ ступенів.
У червні 2012 року заклад нагороджено Дипломом та нагрудним знаком
Всеукраїнського конкурсу «Суспільне визнання».

