Досягнення за 2013/2014 навчальний рік
У 2013/2014 навчальному році діяльність НВК була спрямована на виконання
основних положень і законів України.
У НВК було 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 2013/2014 н.р. стала реалізація науковометодичної 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. На кінець 2013/2014 н.р. у НВК – 146
учнів та 15 вихованців дошкільного підрозділу.
Із НВК випущено 19 учнів 10-х класів та 10 учнів 12-го класу. За результатами
проведеної медико-корекційної роботи навчального закладу, двом ученицям (Олефіренко
Е. (9-А кл.), Герасимова Х. (8-А кл.) рекомендовано навчання за загальноосвітньою
програмою у зв’язку з поліпшенням зору.
У 2013/2014 н.р. за індивідуальною формою навчалося 5 учнів. У 2014/2015 н.р.
сплановано навчання 4-х учнів за індивідуальною формою.
За підсумками року рівень знань виявився наступний: початковий – 2 учня, середній
– 5 учнів, достатній – 1 учень. 4 учнів переведено до наступних класів, усім рекомендовано
продовження навчання за індивідуальною формою. Крім того, учениця 5-А кл. Жорник Н.
навчається за програмою для дітей зі складними вадами: вади зору в поєднанні з розумовою
відсталістю. 1 учень, Коростинський Є., випущений із 10-А кл.

Питання щодо навчання за індивідуальною формою розглядалися двічі протягом
року на засіданнях шкільної медико-психолого-педагогічної консультації та педагогічної
ради. З батьками погоджено розклади занять та всі питання, що виникали протягом
навчального року.
Чітка діагностика та організаційні заходи протягом 2013/2014 н.р. дозволили
здійснити різноманітні форми диференціації, оптимальні комбінації навчально-освітніх
систем і технологій інтегрованого типу.
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).
Уся система навчально-виховного процесу 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 2013/2014 н.р. 12 педагогів пройшли курсову перепідготовку. Відповідно
до плану атестації педагогічних працівників за підсумками поточного року було атестовано
7 учителів та 8 вихователів. Підтвердили кваліфікаційну категорію 12 осіб, підвищили – 2.
У 2014 р. атестовано директора НВК Білоусова О.М та заступників директора –
Христоєву Н.В., Лимар В.А., Родяхіну Т.А.
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.
Христоєву Н.В. включено до складу науково-творчого колективу МОН України із
розроблення Типових навчальних планів і навчальних програм для школи І-ІІ ступеня
спеціальних загальноосвітніх закладів (напрям «Для дітей сліпих та зі зниженим зором»).
Вся система роботи була спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу.
Головним питанням у навчальному процесі стало питання щодо шляхів підвищення
дидактичної компетентності педагогів як однієї з умов забезпечення якісної освіти.
У НВК розроблено та організовано систему підвищення педагогічної майстерності:
працювали методичні об’єднання та творчі групи, інформаційно-методичний центр, школа

тифлопедагога-початківця, творча лабораторія з проблем викладання спеціальних
дисциплін, проводилися психолого-педагогічні семінари, конференції та педагогічні
читання.
Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяла атестація
педагогічних працівників, що здійснювалася відповідно до нормативно-правових
документів України.
Проводилася активна робота з підготовки апробації праць учених та власних
наукових напрацювань, створено нові оригінальні програми і навчальні посібники для
незрячих учнів; розроблено науково-методичні посібники для вчителів спеціальних шкілінтернатів.
Педагогічний колектив брав активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних
конференціях з питань фахової освіти дітей із порушеннями зору.
Здійснювалося цільове навчання з проблемних питань спеціальної освіти із
залученням учених та фахівців Києва, Москви й інших міст СНД.
Напрацювання методичних об’єднань було представлено на ХХІ обласній виставціпрезентації педагогічних ідей та технологій 2014 р. за темою: «Формування ключових
компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій». Було представлено 7
методичних робіт, які нагородили дипломами І та ІІІ ступенів: підручник «Буквар.
Українська мова. Підготовчий клас. Для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей сліпих та зі зниженим зором» (Назарова О.П., Сулейманова Ю.В., Кудіярова
О.В.); підручник «Буквар. Українська мова. Підручник для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою. 1 клас. Для спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором» (Христоєва Н. В., Лагута Л. О.,
Соляник Л. Д., Скриннікова С. М.); збірник «Розвиток мобільності та орієнтування у
просторі учнів з важкими порушеннями зору в початкових класах» (Соляник Л. Д.);
посібники «Журнал планування та обліку виховної роботи з учнівським колективом»,
«Інструкція з ведення журналу обліку та планування виховної роботи з учнівським
колективом», «Українська традиційна лялька-мотанка як засіб залучення дитини
молодшого» (Лимар В.А., Пивоварова О.В., Петрикіна А.С.); посібник «Шляхи підвищення
грамотності учнів з вадами зору на уроках української мови» (Солодовнікова Т.О.) тощо.

НВК продовжувало діяльність як школа-лабораторія Інституту корекційної
педагогіки і психології Академії педагогічних наук України щодо проведення педагогічної
практики, розроблення і апробації навчальних програм зі спеціальних дисциплін. В рамках
договору про співпрацю з Харківським гуманітарно-педагогічним інститутом та
Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди проводилися
відповідні заходи.
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 гуманітарно-педагогічного інституту.
З метою підвищення педагогічної майстерності під керівництвом заступника
директора з навчально-методичної роботи Родяхіної Т.А. у НВК проводилися заняття
психолого-педагогічного семінару із проблем корекційно-виховної та реабілітаційної
роботи педагогів (проведено 4 семінари).
Таким чином, НВК організувало науково-методичну роботу з педагогічними
кадрами із характерною діагностичною постановкою мети, єдністю і взаємозв'язком
завдань, змісту, форм, напрямків, що були спрямовані на опанування сучасними
педагогічними технологіями розвитку творчості вчителів та учнів.
Професійна орієнтація учнів у процесі вивчення основних наук розглядалася на
засіданнях Педагогічної ради, раді НВК, батьківських зборах також проводилася на
виховних годинах, на уроках, годинах спілкування з представниками ВНЗ та міського
центру зайнятості населення.
Адміністрація НВК контролювала питання працевлаштування 11 випускників-2013,
із яких 9 вступили до ВНЗ І–ІV рівнів акредитації, 2 – до професійно-технічних навчальних
закладів. Протягом 1 року проводиться моніторинг подальшого працевлаштування та
рівень соціалізації випускників.
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.
Педагогічним та учнівським колективом школи, реалізуючи задачі виховання, в
основу своєї співпраці було покладено ідею А.С. Макаренка про єдиний педагогічний
колектив, об'єднаний загальною метою діяльності.
Проведений аналіз функціонування органів самоврядування дав змогу виділити
основні

напрями

діяльності:

організаторські,

комунікативні,

пропагандистські,

компенсаторні, моделюючі, прогностичні тощо.
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 психологопедагогічним проектуванням соціалізації особистості в 2-12 класах. Проводені семінари та
тренінги з впровадження: Всеукраїнської програми «Рівний – рівному» (тренер Орлов
А.В.); Проекту «Школа проти СНІДу» (тренер Пивоварова О.В.); Проекту «Школа
репродуктивного здоров’я» (тренер Бондаренко І.А.); Проекту «Школа адаптації» (тренер
Юрченко С.І.); Комплексної оздоровчої профілактичної програми з валеодіагностики,
валеокорекції

та

валеопросвіти

(співробітники

факультету науково-дослідницької

валеологічної лабораторії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під
керівництвом професора Гончаренко М.С.).
Працював психологічний гурток «Пізнай себе». Організовано проводення семінарівтренінгів, анкетування учнів та батьків, тестування учнів, консультування учнів із метою

виявлення талановитих дітей. З метою активної підготовки незрячих школярів до
самостійного життя, вироблення комунікативних навичок проведені тренінги з
казкотерапії, психологічні тренінги.
Продовжується співпраця з благодійним фондом «Дар», за ініціативою якого
протягом 2007-2014 рр. питання ґендерного виховання розглянуто на засіданнях «Школи
репродуктивного здоров’я», на якому кваліфіковані лікарі-спеціалісти, психологи,
сексологи, соціологи міста розповіли дітям про ази сімейного, ґендерного виховання.
Міжміською національною громадою жінок впроваджено проект
адаптації».

Проведено

спеціальні

тренінги,

уроки

доброти,

«Школа

толерантності,

комунікабельності із випускниками закладу на базі НВК та Харківського єврейського
студентського культурного центру «Гилель».
Для учнів 1-5 класів працювала «Школа духовності» (керівник – випускник школи
та духовної семінарії Шрамко І.), в якій брало участь 46 дітей.
Актуальною в умовах НВК була проблема правового виховання у зв’язку з
реалізацією положень державних документів «Національної програми правової освіти
населення» та «Програми правової освіти населення Харківської області на 2006-2010
роки», «Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на
2011–2015 рр.». У рамках програми працівниками Дзержинського РВ ГУМВС м. Харкова
проведені семінари з учнями 8-12 класів з правового навчання та запобігання злочинності
серед неповнолітніх виконано за планом 2013/2014 н.р. у повному обсязі. Укладено угоду з
управлінням у справах дітей Дзержинської ради м. Харкова, Відділом кримінальної міліції
у справах дітей Дзержинського РВ ГУМВС України у Харківській області, наркологічним
кабінетом Дзержинського району м. Харкова, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Дзержинського району м. Харкова на виконання комплексно-цільових програм
профілактики

злочинності,

правової

освіти

населення,

запобігання

поширенню

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 2014/2015 н.р. про співпрацю.
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 учнямистаршокласниками, Дня вчителя, Дня Святого Миколая, Новорічних свят, 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 німецькофашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні та обласній військовопатріотичній 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 ветераніввипускників. На звітній конференції учні презентували пошукову роботу із дослідження
героїчних воєнних днів.
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 171й 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.).
У НВК працює 12 гуртків, 5 корекційно-розвиваючих і корекційно-естетичних груп.
Гуртковою роботою охоплено 180 % 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 2013/2014 н.р. з метою виконання Обласної програми оздоровлення учнів у НВК
було організовано і проведено кампанію літнього відпочинку учнів: 4 санаторні зміни діти
відпочивали і оздоровлювалися в санаторії імені О.О. Боброва (м. Алупка); 12 дітей-

спорсменів відпочивали Республіканському дитячому центрі «Артек» та брали участь у
спартакіаді «Повір у себе» (червень 2013 р.); 4 учні-спорсмени відпочивали і тренувалися в
реабілітаційному центрі м. Євпаторія (червень-липень 2013 р.); 1 дитина-сирота
відпочивала в смт. Скалат, Житомирської області (серпень 2013 р.); 2 дітей-сиріт
відпочивали та оздоровлювалися в США; 2 дітей-сиріт відпочивали та оздоровлювалися за
кордоном (Італія); 50 дітей оздоровлювалися і відпочивали в обласних санаторіях різних
регіонів України.
Все оздоровлення здійснювалося за рахунок спонсорських коштів. Проблемою була
і залишається організація оздоровчої кампанії дітей влітку 2013/2014 н.р., а саме:
знаходження коштів на оздоровлення дітей-сиріт та організація допомоги батьків.

