Досягнення за 2014/2015 навчальний рік
У 2014/2015 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
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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 нормативноінструктивних 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 «Організаційнометодичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах».
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 2014/2015 н.р. стала реалізація
науково-методичної

проблеми:

«Забезпечення

цілісності
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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 й життєві плани кожного з вихованців.
На початок 2014/2015 н.р. у 19 класах НВК навчалося 172 учні та 11
вихованців дошкільного підрозділу. Створено 6 гімназійних класів та 2 групи
дошкільного підрозділу; класи об’єднано в 19 корекційно-розвиткових груп. На
кінець 2014/2015 н.р. у НВК – 169 учнів та 15 вихованців дошкільного
підрозділу.
Із НВК випущено 16 учнів 10-х класів та 16 учнів 12-х класів.
У 2014/2015 н.р. за індивідуальною формою навчалося 5 учнів. У
2015/2016 н.р. сплановано навчання 5-х учнів за індивідуальною формою.
За підсумками навчального року рівень знань виявився наступний:
початковий – 2 учня, середній – 5 учнів, достатній – 1 учень. 4 учнів переведено
до
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класів,

усім
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продовження
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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.
Питання щодо навчання за індивідуальною формою розглядалися двічі
протягом

року

на

засіданнях

шкільної

медико-психолого-педагогічної

консультації та педагогічної ради. З батьками учнів погоджено розклади занять
та всі питання, що виникали протягом навчального року.
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2014/2015 н.р.

дозволили здійснити різноманітні форми диференціації, оптимальні комбінації
навчально-освітніх систем і технологій інтегрованого типу.
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.
У 2014/2015 н.р. найкращі результати продемонстрували 24 учнівпереможців; НВК посів І місце серед спеціальних шкіл-інтернатів Харківської
області. У порівнянні з 2013/2014 н.р., результати покращили з англійської
мови та правознавства.
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
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історико-краєзнавча

конференція

учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
Хоботкова Анна
(нагороджена грамотою)
МАН (ІІ етап)
Ходонович Руслан (3 місце)
ХVІ Міжнародна науково-практична конференція довузівської молоді
«Гагарінські

читання»

ім.М.Жуковського «ХАІ»)
Ходонович Руслан
Дробна Настя

(Національний

аерокосмічний

університет

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.
Учасники та переможці олімпіад, конкурсів, фестивалів були нагороджені
автобусною екскурсійною поїздкою за маршрутом Харків – Сковородинівка –
Висота Марашала Конєва.
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 2014/2015 н.р. пройшли курсову фахову перепідготовку при
ХАНО 11 педагогічних працівників НВК, із них – 7 вчителів і 4 вихователя.
Укладено Угоду на три роки про творчу співпрацю лабораторії Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України та КЗ «ХСНВК ім. В.Г. Короленка» з
розробки проблеми: «Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей із
порушеннями зору в корекційному навчанні».
Узагальнено досвід роботи вчителя математики Мацкевич О.Д. на тему:
«Формування навичок орієнтування в просторі на уроках математики в
спеціальних навчальних закладах для дітей із вадами зору».
Узагальнено матеріали з вивчення системи роботи вчителя фізики
Соколенко О.М. із проблеми «Викладання фізики для учнів із вадами зору:
проблеми, досвід, знахідки».
Активно здійснювалася робота щодо розповсюдження власних наробок
вчителів (вихователів) на:
-

Сайті «Методичний портал»:

Родяхіна Тетяна Анатоліївна – методичний посібник «Розвиток критичного
мислення в учнів на уроках історії», «Формування життєвої позиції в учнів з
глибокими вадами зору в системі громадянської освіти», «Формування

історичних понять в учнів із глибокими порушеннями зору», програма «Історія
релігії», урок-гра «Подорож у козацькі часи» (5 клас);
Скринникова Світлана Миколаївна – урок-подорож з предмету «Я і
Україна» (2014 р.);
Соколенко Олена Миколаївна – методична розробка «Чому і як учити».
-

Сайті «Перлина – дітям»:

Бубирь Ольга Олександрівна – методична розробка «Роль творчості в житті
дошкільника з дефектами зору».
-

Сайті «Планета дитинства»:

Кубанська Наталія Володимирівна – методична розробка «Статья месяца –
февраль».
-

Порталі «Учительський журнал – онлайн»:

Мацкевич Ольга Дмитрівна – методична розробка «Формування навичок
орієнтування в малому та великому просторі на уроках математики в
спеціальній школі»; плани-конспекти уроків геометрії в 7 класі «Рівнобедрений
трикутник», «Прямокутний трикутник»;
Перегудова Олена Сергіївна – методична розробка «Естетичне виховання
дітей із вадами зору»;
Орищенко Микола Андрійович – методичні розробки: «Основні засади
учнівського

самоврядування

в

НВК

ім. В.Г. Короленка»,

«Формування

просторових уявлень учнів із вадами зору через логічні задачі»; гра для учнів
середніх та старших класів «Сильна ланка» (інтелектуальне змагання);
Соколенко О.М. – вчитель фізики, брала участь у Всеукраїнському конкурсі
«Вчитель-новатор» в рамках програми «Партнерство в навчанні».
Напрацювання методичних об’єднань НВК було представлено на ХХІІ
обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій 2015 р. за темою:
«Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в
умовах поліетнічного освітнього середовища». Із 9 наданих методичних робіт
навчального закладу – 3 нагороджено дипломами ІІІ ступеню.
НВК продовжував 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. Працівники НВК – учитель Орлов А.В., тифлопедагог
Гирява Т.О., 22 квітня 2015 року як випускники взяли активну участь у
Першому Всеукраїнському з’їзді випускників Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова з нагоди 180-річчя заснування закладу.
В рамках договору про співпрацю з Харківською гуманітарно-педагогічною
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. У дошкільному підрозділі навчального закладу пройшли
практику 12 студентів гуманітарно-педагогічної академії. Після закінчення
педагогічної практики було проведено звіт студентів-практикантів перед
учнями й педагогами НВК.
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 корекційновиховної та реабілітаційної роботи педагогів (проведено 4 семінари).
У жовтні 2014 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 «Радість руху –
розвиток мобільності та орієнтування у просторі незрячих дітей». У семінарі
брали участь європейські фахівці, Головний спеціаліст інституту спеціальної
педагогіки НАПН України Покутнєва С.О. Польський тифлопедагог Марек
Якубовський та тифлопедагоги НВК Мацкевич О.Д., Гирява Т.О., учитель
початкового навчання та розвитку Соляник Л.Д. провели майстер-класи з
орієнтування у просторі.
В рамках зазначеного проекту група учнів старших класів, учителі
Орлов А.В. та Назарова О.П. відвідали м. Щецин, де польськими спеціалістами

було проведено тренінги з орієнтування у просторі дітей із вадами зору, також
відбулося ознайомлення харків’ян з умовами реабілітації осіб із особливими
потребами у Польщі.
У листопаді 2014 р. на базі Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Соціокомунікаційні та медико-соціальні чинники адаптації осіб із особливими
потребами в системі інтегрованої освіти». У роботі конференції взяли активну
участь заступник директора з навчально-методичної роботи Родяхіна Т.А.,
практичний психолог Біляєв С.І., випускники НВК Поздняков Сергій та
Оніщенко Богдан, які нині є студентами Харківського національного
університету радіоелектроніки. Учасники конференції виступали з доповідями,
брали участь в роботі секції, «круглого столу» з інформацією щодо досвіду
роботи НВК, його співпраці з ВНЗ, інтеграції випускників НВК в сучасних
українських реаліях, ролі громадських організацій у суспільній адаптації та
соціалізації осіб із особливими потребами, зокрема – з вадами зору.
У лютому 2015 року працівники НВК брали активну участь в навчальних
тренінгах, які проходили на базі «Харківської академії неперервної освіти» за
сприяння Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Єдина
родина» в рамках проекту «Збереження репродуктивного здоров’я підлітків –
вихованців дитячих будинків та інтернатів». Тренінги на тему: «Методи роботи
з підлітками щодо профілактики та збереження їх репродуктивного здоров’я»
успішно пройшли та одержали сертифікати працівники НВК, а саме:
практичний психолог Біляєв С.І., лікар-педіатр Сало Л.М., вихователь
Петрикіна Г.С.
3–4 квітня 2015 року для представників Херсонського загальноосвітнього
навчально-виховного комплексу №11 на базі НВК пройшов семінар-практикум
на тему: «Організація навчання та виховання учнів сліпих та зі зниженим зором
в умовах НВК». В рамках обміну досвідом, педагогічним колективом НВК для
херсонських колег було проведено відкриті уроки з предметів суспільногуманітарного та природничо-математичного циклу, корекційно-розвиткові

заняття в початковій школі, години самопідготовки, заняття в гуртках орігамі,
флористики, в’язання тощо.
Протягом 2014/2015 навчального року було налагоджено тісну співпрацю зі
спеціалізованими дошкільними закладами м. Харкова. На базі таких закладів
педагогами

НВК

Кудіяровою О.В.

Скринніковою С.М.,
було

проведено

Соляник Л.Д.,

презентації

НВК,

Назаровою О.П.,
обмін

досвідом,

пропагування роботи навчального закладу щодо сприяння вибору батьків для
подальшого навчання й виховання дітей із вадами 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
вадами

зору.

Тифлопедагог

Перегудова

О.С.

тісно

співпрацювала

з

Харківською обласною організацією УТОС щодо вирішення вищезазначених
питань.
Таким чином, НВК організував науково-методичну роботу з педагогічними
кадрами із характерною діагностичною постановкою мети, єдністю і
взаємозв'язком завдань, змісту, форм, напрямків, що були націлені на
опанування сучасними педагогічними технологіями розвитку творчості
вчителів та учнів.
У серпні 2014 р. на Чемпіонаті світу із плавання (Монреаль) Бережна Я. та
Піддубна М. вибороли бронзу. За високі досягнення в спорті Уряд України
нагородив Бережну Я. й Піддубну М. грошовими преміями.
У 2014/2015 н.р. переможцями ІІ етапу Спартакіади «Повір у себе» стали
учні НВК Ходонович Р., Потьомкін А., Піддубна М., Сербін М., які в різних
видах запливу завоювали перші місця. На Чемпіонаті України з плавання серед
спортсменів із вадами зору Піддубна М. виборола 4 перших місця, Бережна Я. –
3 перших місця, 3 – других та 2 – третіх. У Відкритому турнірі із плавання
«Чорноморська миля», що проходив у м. Одесі, учень 5 кл. Сербін М., завоював
3 перших місця із різних видів плавання й нагороджений грамотами та цінними

подарунками. У березні 2015 р. на Кубку м. Харкова із плавання Бережна Я. та
Сербін М. посіли перші місця.
У НВК створено 2 команди із голболу. У вересні 2014 р. на Чемпіонаті
України команда дівчаток зайняла І місце, команда хлопчиків – ІІ місце. У
листопаді 2014 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. 15 кращих спортсменів НВК нагороджено путівками на
відпочинок до ДРЦ «Молода гвардія».
Педагогічний колектив здійснював роботу з виховання дітей на історії
навчального закладу та його давніх традиціях: проведення зустрічей-знайомств
із новими учнями-старшокласниками, Дня вчителя, Дня Святого Миколая,
Новорічних

свят,

Дня

Св. Валентина,

Масляної,

конкурсу

акторської

майстерності, 8 Березня, фестивалю «Повір у себе», операцій «Зелена весна» та
«Птахи – наші друзі», свят-вшанування Ветеранів війни і праці, Ветеранів
Другої світової війни, учасників бойових дій у Республіці Афганістан тощо.
Традиційно був проведений 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». Учнів 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 з питань
вивчення історії лікування і навчання незрячих людей. НВК підтримує тісні
зв’язки з нащадками великого вченого-офтальмолога Л.Л. Гіршмана.
Колектив учнів школи протягом навчального року здійснював пошукову
роботу в межах Всеукраїнської акції «Збережемо пам’ять про подвиг» до 70річчя звільнення України від німецько-фашистських 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»). Кожна вікова група
учнів мала конкретну творчу справу, відповідала за проведення заходу. У
рамках загальношкільної операції «Турбота» проводилася плідна пошукова
робота з історії школи та здійснювалася турбота про Ветеранів війни, колишніх
вчителів закладу та ветеранів-випускників. 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 у 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.; дипломом нагороджено ансамбль шумових інструментів (керівник –
Підгорнова О.В.);
–

Відкритий обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під

срібний дзвін бандур»: ансамбль бандуристів «Купавонька» посів 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 вокально-хореографічний фестиваль-конкурс «Звёзды
ХХІ века» (Дніпропетровськ): переможець – хоровий колектив учнів НВК;
– 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

музично-

хореографічний спектакль «Сміх та сльози» (С. Михалков).
Три колективи НВК 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.).
В квітні 2015 року хоровий колектив закладу виборов право носити знання
«Народний дитячий хоровий колектив».

