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Комунальний заклад «Харківський санаторний  навчально-виховний 

комплекс №13» Харківської обласної ради є освітньо-інформаційним центром 

Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ Головного 

управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 

17.05.2012 № 283).  

Діяльність навчально-виховного комплексу і особисто мене, як 

директора, у 2012/2013 н.р. була спрямована на реалізацію  діючого 

законодавства України, нормативно-інструктивних документів Міністерства 

освіти і науки України, обласної державної адміністрації та обласної ради, 

Департаменту науки і освіти. 

 

1. Організація навчального процесу. 
Станом на 1 вересня 2012 року в навчально-виховному комплексі 

навчалось 216 учнів, а станом на 24.05.2013 -  231 учень.  

Якість освіти забезпечувалася специфікою лікувально-навчально-

виховного процесу, який конкретизувався моделлю Школи культури здоров'я.  

Навчально-виховний процес  було зорієнтовано на забезпечення 

формування й розвитку інтелектуальної, творчої, ініціативної особистості, 

здорової духовно і фізично. 

 

У 2012/2013 навчальному році під контролем адміністрації закладу 

трималося питання якісного переходу навчального процесу на нові Державні 

стандарти початкової та середньої освіти. Ретельно вивчалися нові програми з 

предметів, на методичних об’єднаннях вчителів розглядалась специфіка нових 

галузей Держстандартів, підбивалися підсумки навчання учнів 1 класу за 

новими стандартами та вивчалася нормативно-правова база для впровадження 

їх у 2 та 5 класах. 

Протягом навчального року активізовано роботу з обдарованими та 

здібними учнями відповідно до шкільної програми «Обдарована молодь». 

Учні взяли активну участь у ІІ етапі олімпіад з базових навчальних 

дисциплін – 34 переможці ( на 2 учні більше у порівнянні з попереднім роком). 

Вони є активними учасниками та переможцями учнівських конкурсів. Серед 

найбільш поширених конкурсів з природничо-математичних дисциплін є 
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Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" для учнів 2-11 класів (33 

учасника); Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс "Колосок" для 

учнів 3-8 класів (90 учасників), Всеукраїнський фізичний  конкурс " Левеня"    

(89 учасників), Міжнародна гра-конкурс "Російське ведмежатко – мовознавство 

для всіх" (101 учасників). Всеукраїнська мовознавча гра «Соняшник» (62 

учасники). Природнича гра «Геліантус» (40 учасників).  

Третій рік поспіль активну роботу здійснює шкільна Академічна спілка.  

У цьому році учні 9-11 класів брали участь в обласному конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнівської молоді Малої академії наук України. 

Було підготовлено  три роботи (минулого року – одна), робота  учениці 10 

класу Чалої Яни зайняла ІІ місце з екології та увійшла у першу десятку 

переможців серед учнів секції англійської мови,  Колесова Ольга, учениця 9 

класу теж увійшла у десятку переможців обласного конкурсу-захисту МАН у 

секції історія України. 

У 2013 році  підготовлено 21 дипломанта науково – практичної 

конференції довузівської молоді «Гагарінські читання»  ( у попередньому році 

– 22 учасники). Їх роботи опубліковані в збірнику тез, виданих Національним 

аерокосмічним університетом  «Харківський авіаційний інститут». 

За загальним показником засвоєння навчальних дисциплін високий рівень 

компетентності виявили  7 % учнів (на 2% менше у порівнянні з минулим 

роком ) знизився  за рахунок зниження  рівня компетентності з англійської  

мови, історії України та інших предметів, достатній рівень - 48 % (на 2% більше 

ніж у минулому році), середній – 45 % (той же показник, як і в минулому році). 

Активно розвивається процес екологізації освіти та виховання. За 

бажанням учнів у поточному навчальному році працювали факультативи: 

«Аптека природи», «Мікробіологія з основами вірусології», «Основи медичних 

знань»;  «Я – моє здоров’я, моє життя» тощо.  

Всі учні 1-11 класів атестовані і переведені до наступних класів. За 

результатами навчального року 18 учнів школи одержали  Похвальні листи за 

високі досягнення в навчанні. 

 

Трималось під контролем питання працевлаштування випускників 9-х 

класів щодо  продовження навчання. Постійно підтримуються в актуальному 

стані дані про їх подальше навчання. 

У 2013 році було випущено 35 учнів 9, 11-х класів. На теперішній час 

вони проходять вступну компанію. 
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Порівняльний аналіз працевлаштування учнів за 3 роки. 
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2. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними й медичними 
кадрами й доцільності їхньої розстановки.  

На сьогодні кадровий склад школи такий: 

Всього працівників - 109.  

Педагогічний колектив нараховує 50 осіб:  

Учитель-методист – 4; 

Вихователь-методист–2; 

Практичний психолог-методист–1; 

Старший вихователь – 1; 

Старший учитель – 9; 

Спеціаліст вищої категорії – 22; 

Спеціаліст І категорії – 4; 

Спеціаліст ІІ категорії – 7; 

Спеціаліст – 17.  

У 2012/2013 н.р. пройшли атестацію 6 педагогів з них 2 педагоги 

підвищили свою професійну кваліфікацію. Вчителю англійської мови 

Поскребишевій Л.Ю. присвоєно звання «Старший учитель», вихователю 

дошкільного відділення Рябокінь О.О. присвоєно звання «Вихователь - 

методист» . 

Педагоги навчально-виховного комплексу брали активну участь у 

регіональному інноваційно-програмно-цільовому проекті «Створення системи 

безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом 

запровадження кредитно-модульної форми навчання». 

Працівники закладу взяли участь у V міжнародній науково-практичній 

конференції «Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и 

рекреация в высших учебных заведениях» (листопад 2012 р), за результатами 

якої видано  збірник тез в якому опубліковано 5 статей. На базі навчально-

виховного комплексу пройша наукова конференція «Современные аспекты и 
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перспективы физической реабилитации у детей и подростков при различных 

патологиях». В ній взяли участь кафедра спортивної медицини і фізичної 

реабілітації Харківської державної академії фізичної культури спільно з 

Харківським відділенням Центру лікаря Бубновського. За результатами 

конференції у збірнику тез були надруковані 2 наукові статті. Також у збірнику 

наукових праць Львівського державного університету вийшла 1 стаття. 

Впродовж цього навчального року директором закладу підготовлено   і  

опубліковано 4 наукові роботи щодо системи управління загальною середньою 

освітою. 5 вчителів надрукували статті у фахових виданнях, 2 - у фаховому 

інтернетжурналі.  На XX обласній виставці – презентації педагогічних ідей та 

технологій були представлені 5 робіт учителів, вихователь дошкільного 

відділення Рябокінь О.О. за роботу «Стратегія розвитку дошкільного 

навчального закладу» отримала диплом ІІ ступеня. 

Учителі навчально-виховного комплексу брали активну участь у 

обласних і міжнародних науково-методичних заходах, які проводить КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти». Вихователь дошкільного відділення 

Ряботінь О.О. взяла участь у Всеукраїнській конференції «Сучасні підходи до 

організації роботи в дошкільних навчальних закладах з дітьми з особливими 

потребами», місто Київ. Орел І.Г. взяв участь у ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, 

правознавства та суспільних дисциплін», в семінарі КВНЗ ХАНО «Викладання 

Православної культури Слобожанщини», с. Шарівка Валківського району. 

Також вчитель Шкрабаченко О.І. брала участь у семінарах за темами: 

«Современные тенденции в изучении иностранного языка в контексте 

Европейского образования», «Тренинг для учителей начальной школы», 

«Подготовка к экзаменам», «Социокультурный аспект изучения иностранного 

языка». 

Для ефективного обміну досвідом  були укладені договори про співпрацю 

з Інститутом Конфуція Китайської Народної Республіки Харківського 

національного університета ім. В.Н.Каразіна, медичним центром Бубновського 

та Черкаською школою-інтернатом для дітей, хворих на сколіоз. 

У 2012/2013 навчальному році у закладі започатковано  систему 

комплексного оцінювання діяльності вчителів за допомогою кваліметричної 

моделі. Порівняльний аналіз ідповідності навчальних досягнень учнів  рівню 

кваліфікації вчителів відслідковувався з використанням технології квадрант – 

аналізу. 

Навчально-виховний комплекс є базовим для проведення педагогічної 

практики слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямами: «Практична 

психологія»,   «Соціальна робота», з підготовки слухачів регіональної програми 
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«Рівний – рівному». Розпочато роботу з практики студентів Харківської 

академії фізичної культури. Впродовж навчального року проводились семінари 

з даних питань. 

Нашим учням вперше видано 8 дипломів швачки Харківського 

професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-

педагогічної академії за результатами їх навчання у філії цього закладу. 

У 2013 році в закладі радою НВК розроблено положення про  Почесну 

медаль «За особливі досягнення». Першими нагородженими вихованцями стали 

учні 11 класу Золочевський Микола та Беліков Юрій.  

Також учениця нашої школи Чала Яна взяла участь та отримала перемогу  

в міжнародній  програмі по обміну студентів та школярів «FLEX». Наступний 

рік вона буде навчатись  у коледжі американського штата Мен у м. Уиндом. 

Проте, аналізуючи результати навчання за 2012/2013 н.р., можна 

зазначити окремі недоліки: не повною мірою реалізовані потенційні 

можливості окремих учнів, недостатньою була індивідуальна робота з ними. 

Слабким був зв'язок між класними керівниками і вчителями в питанні навчання 

учнів, у деяких класах самопідготовка проводилась на недостатньому рівні.  

Потребує уваги подальше впровадження в методичну роботу працівників 

НВК інтерактивних методик навчання, спрямованих на творче використання 

перспективного педагогічного досвіду та які засновані на використанні ІКТ. 

17 жовтня 2012 року відбулось  відкриття дошкільного відділення за 

участю Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника. Заклад зустрів 

дошкільнят новими приміщеннями, відремонтованими ігровими та спальними 

кімнатами.  

Діяльність педагогічного колективу дошкільного відділення спрямована 

на реалізацію державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі», Базового компоненту дошкільної освіти. У процесі визначення стану 

розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей проводились 

театралізованої та ігрові форми роботи. Розвиваюче середовище в групі 

відповідає високому рівню, створені умови для сюжетно-рольових ігор та 

театралізованої діяльності дітей. 

Крім того, наш заклад увійшов до Всеукраїнського експерименту щодо 

запровадження в навчальну діяльність дошкільнят конструкторів ЛЕГО. За 

програмою Міністерства освіти і науки України ми отримали 19 тематичних 

ігрових комплектів. Зараз вихователі відпрацьовують систему роботи з 

використанням нових технологій. 

 

3. Організація роботи щодо соціального захисту, зміцнення здоров’я 
дітей та працівників. 
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Лікувально-реабілітаційний процес у закладі здійснюється відповідно до 

вимог та рекомендацій, установлених Міністерством охорони здоров’я України 

і представляє собою комплексну програму реабілітації хворої дитини в умовах 

навчально-виховного комплексу. Весь перелік комплексних заходів 

спрямований на індивідуальний розвиток хворої дитини, покращення її стану 

здоров’я, організований на основі оптимального поєднання лікувально-

оздоровчого та навчально-виховного процесів в закладі. 

В НВК для вихованців організоване 7-разове повноцінне харчування з 

достатньою кількістю свіжих овочів, фруктів, соків, молочних, м’ясних та 

рибних продуктів. Організовано питний режим альтернативною водою 

«Ордана». 

Виконання норм продуктів харчування кожного місяця протягом 2012/2013 

навчального року  в середньому складає 99,9 %. Вартість 1 дня харчування на 1 

вихованця в середньому складає 33 гривні. В порівнянні з минулим навчальним 

роком відмічається зниження вартості 1 дня харчування на 4-6 гривень за 

рахунок посилення контролю за ціноутворенням вартості продуктів  для 

дитячого харчування ( на рівні середньостатистичних по області і місту). 

Для удосконалення контролю за організацією харчування вихованців у 

жовтні 2012 року створена комісія з громадського контролю організації  

харчування вихованців, до складу якої увійшли педагоги, медичні працівники, 

батьки. 

У жовтні та листопаді 2012 року  проведено поглиблений медичний  

огляд дітей бригадою спеціалістів  державної установи «Інститут охорони 

здоров’я дітей та підлітків». При аналізі результатів огляду виявлено наступне: 

збільшення вихованців з високим зростом на 10 %, низькою масою тіла 

на 10,2 %, ожирінням на 7,4 %, захворювання органів травлення на 5,1 %, 

органів кровообігу на 15,7 %, близорукість на 3,5 %. В той же час знизилась 

кількість захворювань центральної нервової системи на  13,6 %, захворювання 

Лор-органів на 2,6 %. Серед дітей дошкільнят провідною супутньою патологією 

є захворювання органів зору 39 %, диспластична кардіопатія 28 %, 

захворювання сечо-статевих органів 28 %. 

Для профілактики  ГРЗ та ГРВІ були проведені 2 курси по 10 днів: 

вітамінізація, обробка слизової носа оксоліновою маззю, провітрювання 

приміщень та квартування, препарати „Іммунал” ,«Анаферон», синглентно-

кисневі суміші. 

Кількість відвідувань педіатричного кабінету за навчальний рік  складає 

3198 відвідувань, або 15  відвідувань на 1 дитину, в порівнянні з минулим 

семестром цифри залишаються на одному рівні. У навчальному році 

зареєстровано 1 випадок сальмонельозу, 2 випадки гастроентероколіту, 1 
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випадок вітряної віспи. 

У 2012/2013 навчальному році 32 вихованцям з неврологічною 

патологією проведено курси амбулаторного лікування. Загальна кількість 

вихованців з неврологічними синдромами, в порівнянні з минулим роком,  

знизилась  на  13,6 %. Відмічається перерозподіл неврологічної патології за  

рахунок збільшення кількості дітей з лікворно-гіпертензійним синдромом, 

синдромом нейроциркуляторної дистонії, синдромом гіперзбудливості  та 

дефіцитом уваги,  затримки темпів мовлення. Одночасно зменшилась кількість 

дітей, в яких реєструвались невроз нав’язливих рухів, астено-невротичний 

синдром. У молодших і середніх класах частіше реєструється синдром 

гіперзбудливості з дефіцитом уваги. Високий процент захворюваності 

центральної нервової системи  відмічається серед дітей 1 класу 89,5%. У 

2012/2013  навчальному році створена робоча група  по виробленню системи 

роботи з гіперактивними дітьми. 

У 2012/2013  навчальному році в НВК проходять лікування та навчання      

10 інвалідів дитинства. 

Згідно річного плану проводилися огляди  лікаря ортопеда-травматолога. 

Станом на 01.06.2013 розподіл сколіотичної хвороби за типом наступне: 

 
 Тип сколіозу Абсолютні числа % 
1 Грудний   14 5,9 
2 Грудо-поперековий 71 29,7 
3 Поперековий   11 4,6 
4 Комбінований    13 5,4 
5 Кіфосколіоз    52 21,8 
6 Порушення постави 78 32,6 

Розподіл сколіозу за ступеню хвороби 
 Ступень кількість % 
1 І 85 34,2 
2 ІІ 68 23,5 
3 ІІІ 2 2,3 
4 ІУ 6 2,8 
5 Усього 161 70 
6 Порушення постави 69 30 

Лікування корсетами 
 Корсети Кількість чол. % 
1 Шено 37 15,5 
2 Напівжорсткі 76 31,8 
3 Усього 113 47,3 

Підлягають оперативному лікуванню 6 дітей:  Козєєва В. (11 клас),    

В’юнник О. (9клас), Халтигіна Є., Вольнова К., Петрієнко Т., Богдан А. (8 

клас). 
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За навчальний рік відпущено масажу м’язів тулуба, комірцевої зони, 

тазостегневого суглоба 6617 процедур, що склало 16277 одиниць. У середньому 

один учень за навчальний рік одержав 27 процедур масажу, що склало 68 

одиниць. 

Фізіотерапевтичне лікування за навчальний рік  відпущено 1598 

процедур, що складає  4794  одиниці. Протягом навчального року в середньому 

1 учень одержав по 14,7 електропроцедур, направлених на лікування 

сколіотичної хвороби, що склало 51 одиниці. Середнє навантаження на 

фізіотерапевтичний кабінет з електролікування склало 130 %. У порівнянні з 

минулим навчальним роком кількість процедур масажу та електролікування 

зменшилася за рахунок збільшення кількості вихованців, які навчаються в НВК. 

Протягом навчального року проведено по 102 групові процедури ЛФК в 

кожному класі. Один-два рази на тиждень, за бажанням, вихованці відвідували  

лікувальне плавання в аквапарку «Волна». 

Активну участь у співпраці з вищими навчальними закладами міста брали 

медичні сестри з ЛФК Семенюк І.М. та Рева О.В., лікар-ортопед Березюк З.Г..  

Протягом І семестру на базі навчально-виховного комплексу студенти 

Харківської  педагогічної  академії відвідували  семінарські заняття за темою 

«Особливості лікувально-реабілітаційної роботи  в умовах санаторного 

навчально-виховного комплексу», «Лікувальна фізкультура при сколіотичній 

хворобі». 

 

Шкільна медико-педагогічна комісія працювала згідно річного плану. 

Проведено 12 засідань із них 3 позапланових. Комісією були розглянуті 

питання адаптації та навчання вихованців, виконання ортопедичного режиму, 

робота колективу з набору дітей до закладу та виписці при досягненні 

стабілізації або одужання. 

Проведене консервативне лікування сколіотичної хвороби дозволили 

одержати на кінець 2012/2013 навчального року наступні  результати: 

 
 Результати лікування Кількість чол. % 
1 Покращення 80 33,5 
2 Стабілізація 145 60,7 
3 Прогресування 14 5,8 
 

В порівнянні з минулими роками знизилась кількість покращення 

сколіотичного процесу на  8,4 %, але збільшилась кількість стабілізації на 5,4%. 

Прогресування процесу збільшилося на 3,0 %. Причина  в основному зв’язана з  

такою супутньою патологією, як  дисплазія сполучної тканини та сколіотична 

хвороба при куті викривлення більше 45°. 
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Однак, поряд з позитивним у роботі, протягом   2012/2013 навчального  

року мали місце і недоліки:  

-- знизилась відповідальність серед деяких учнів щодо гідного  виконання 

процедур ЛФК; 

-- порушувався режим корсетолікування під час відвідування гуртків, 

екскурсій; 

-- знизився інтерес до лікувального плавання та пропуски лікувального 

плавання без поважних причин серед старшокласників. 
 

У школі проводилась систематична робота по запобіганню усім видам 

дитячого травматизму з метою попередження загибелі дітей під час 

надзвичайних ситуацій, популяризації знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, профілактики невиробничого травматизму. Організовано і 

проведено Тиждень безпеки життєдіяльності, протягом якого проводилась 

активна інформаційно-просвітницька робота серед учнів, працюючих, батьків з 

вищезазначених питань. 

Для учнів старших і середніх класів проведено виховні години з тематики 

безпеки життєдіяльності . В шкільній бібліотеці діяла виставка книг, 

присвячена питанням безпеки життєдіяльності. 

Велась постійна робота з організації оздоровлення вихованців, в тому 

числі оздоровлення дітей пільгового контингенту. 

Так, на засіданні Ради школи розглянуто питання з приводу залучення 

різних організацій з питань благодійництва та можливості фінансування 

оздоровлення вихованців влітку 2013 року. Адміністрація школи направила  

листи-запити до Департаменту у справах сім´ї та молоді, до Національного 

аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут" ім. 

М.Є.Жуковського, до лінійного управління на Південній залізниці УМВСУ на 

транспорті на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Проведено попереднє анкетування та опитування батьків щодо 

оздоровлення дітей. 

Протягом червня  2013 року буде оздоровлено 17 дітей пільгового 

контингенту в санаторії «Таврія» Херсонської області за бюджетні кошти. 

Улітку 2013 року планується охопити відпочинком та оздоровленням 100 % 

вихованців.  

З метою забезпечення організованого оздоровлення дітей батькам 

рекомендовано направляти дітей до  позаміських закладів оздоровлення та 

відпочинку обласного підпорядкування. Таким чином, спостерігається 

тенденція до збільшення кількості вихованців, залучених до організованих 

форм оздоровлення та відпочинку влітку. 
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4.Організація гурткової та позакласної роботи. 
У 2012/2013 навчальному році педагогічний колектив працював над 

проблемою якості виховання. 

Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах 

демократизму, використання виховного потенціалу шкільного  самоврядування 

і спрямовувалась на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, 

здатної до самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності в 

самостійному житті.  

Усі форми, які використовувались протягом року у виховній роботі, мали 

гуманістичну спрямованість, були зорієнтовані на особистісне вдосконалення і 

різнобічний розвиток кожного вихованця закладу.  

Звернення до народного декоративно - прикладного мистецтва  є одним з 

провідних місць у виховній роботі з дітьми. Вироби, які зроблені руками дітей  

на заняттях гуртка «Творча студія» (керівник Ходячих С.Ю.) можуть 

прикрашати інтер'єр, фойє, тому що вони мають естетичну цінність. Керівник 

гуртка «Творча студія» відобразила свій досвід в книзі «Велика книга 

православного рукоділля». Її роботи були виставлені в Харківському обласному 

Палаці дитячою та юнацької творчості до свята Пасхи. Роботи гуртка були 

відзначені дипломами учасника Всеукраїнського фестивалю «Писанковий рай» 

м. Київ. 

Організовано роботу музичної студії (керівник Олешко О.А.), гурток 

«Інформатики» (керівник  Костенко І.С.). В гуртках «Цікавий бадмінтон» 

(керівник Гаплієвська Р.А.) та «Атлетичний» (керівник Фандєєв А.Є.), 

відбувається спортивне виховання юнаків та дівчат.  

Організовано роботу гуртків Харківського центру естетичного виховання 

«Будинок учителя» та Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької 

творчості, завдяки плідній співпраці керівників гуртків та вихованців на міських 

конкурсах дитячої творчості “Подаруй свою творчість людям”, ”Натхнення”, 

«Маленький Парнас», «Крокове поле», «Доброта очима дітей», також були 

відзначені роботи гуртка «Творча студія», вокальні  номери  гуртка «Музична 

студія», танцювальні композиції гуртка «Райдуга». Також наші учні взяли 

участь у Всеукраїнських конкурсах та акціях «Писанковий рай», «Безпека на 

залізниці»,  «Охорона праці очима дітей», «Мій дім – моє місто»,  «Знай і люби 

свій край» та ін. де були нагороджені дипломами та цінними подарунками. 

Педагогічний колектив навчального закладу прагнув, щоб дозвілля дітей 

було змістовним, стало сферою самореалізації вихованців, розкривало творчий 

потенціал особистості,.  

Протягом 2012/2013 навчального року проведено 53 екскурсії. Порівняно 

з 2011/2012 навчальним роком кількість екскурсій збільшилась на 9%. 
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Заплановані та проведені екскурсії до Пожежної виставки, Свято-

Покровського монастиря, Саржиного яру, Меморіалу, до музеїв та театрів м. 

Харкова, до Харківського планетарію , цирку, дельфінарію тощо. 

Наші учні разом з учителями та батьками змогли побувати в Польші, 

Чехії та Франції, де ознайомилися з пам’ятками культури та архітектури, 

відвідали центр науки Коперніка у Варшаві. 

 

5. Залучення педагогічної та  батьківської громадськості 
навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з 
громадськими організаціями. 

Запорукою успішної виховної роботи є  співпраця з батьками, оскільки 

саме сім’я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. 

Тому важливе і відповідальне завдання вчителя – зробити батьків активними 

учасниками педагогічного процесу. На виконання цього завдання проведено 

таку роботу з батьками: 

–       вивчення сімей учнів; 

–       педагогічна просвіта батьків; 

–       забезпечення участі батьків у життєдіяльності шкільного колективу; 

–       педагогічне управління діяльністю батьківської ради; 

–       індивідуальна роботи з батьками; 

–       інформування батьків про хід і результати навчання й виховання та 

розвиток учнів. 

Форми та методи роботи з батьками були спрямовані на підвищення 

педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на 

посилення їхнього виховного потенціалу. 

Школа здійснювала активну співпрацю з Харківським національним 

аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського, з Харківським інститутом 

радіоелектроніки, з Малим Каразінським університетом,  де учні брали участь у 

проведенні фізичних експериментів, слухали  лекції харківських вчених, з 

Українською інженерно-педагогічною академією; з Харківським гуманітарним 

університетом «Народна Українська академія»; з університетом Конфуція; з 

Харківською державною академією фізичної культури; з Харківським 

коледжем текстилю та дизайну; з Харківським професійним ліцеєм швейного 

виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії; з 

Санаторною школою-інтернатом №76 VI виду для дітей, які потребують 

тривалого лікування сколіозу, м. Москва., з Санаторною школою-інтернатом 

№9 для дітей із захворюваннями кістково-мязової системи, м. Мінськ; з 

Санаторною  школою-інтернатом  для дітей, хворих на сколіоз,  м. Гомель, з 

протезно-ортопедичними підприємствами "Біотехніка", «Ортоспайн», дитячим 
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відділенням Українського науково-дослідницького інституту протезування з 

питань  ранньої діагности і корекції сколіозу, методів сучасного лікування 

сколіотичного захворювання. Студенти Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради  проходили  

педагогічну практику на базі школи-інтернату. Практику проходили  також 

студенти Харківської державної академії фізичної культури.  Співробітниками 

цього закладу проведені соціологічні дослідження серед  вихованців інтернату з 

питань здорового способу життя, надані практичні рекомендації. 

Продовжувалися і розширювалися зв'язки з організаціями і культурно-

просвітницькими закладами області: Харківською обласною дитячою 

бібліотекою,  Радою ветеранів Великої Вітчизняної війни, Центром дитячої та 

юнацької творчості, дитячо-юнацькою спортивною школою, Центром культури 

Київського району,  громадською організацією «Думка». 

За традицією в цьому навчальному році вихованці брали участь ХІ 

дитячому відкритому фестивалі підводних зображень під назвою -«Жива вода», 

де було організовано покази фільмів, слайдів, знайомство з видатними 

художніми роботами. Харьковская сирень? 

 Планується  відкриття Євро клубу та музею писанкарства. 

 

6.Організація роботи з покращання матеріально-технічної бази 
закладу. 

Для забезпечення функціонування закладу в тісному контакті працювали 

з такими комунальними організаціями як Харківобленерго, Харківводозбут, 

Харківкомуночиствод, Комунальне підприємство «Теплові мережі» на основі 

заключних договорів, які на початок календарного року були оновлені. Із 

метою контролю, аналізу якості роботи постійно складалися звіти за одержані 

послуги та проводилось звірення даних. Постійно ведеться облік показників 

лічильників холодної та гарячої води, електроструму з метою контролю за 

економним використанням наданих послуг.   

Велике значення в роботі адміністративно-господарської частини 

надається правилам  охорони праці та техніки безпеці. Своєчасно, 2 рази на рік 

проводяться з персоналом повторні інструктажі з правил техніки безпеки та 

кожні 3 місяці з співробітниками, які працюють на місцях, що потребують 

великої уваги. 

Протягом року проводиться перевірка протипожежного стану усіх 

корпусів школи, справності технічних засобів пожежогасіння, технічного 

обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування вогнегасників. 

Заступниками директора з адміністративно-господарської частини та 

виховної роботи зі співробітниками школи-інтернату 1 раз на рік проводиться 
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інструктаж з протипожежної безпеки та навчання з використання вогнегасника 

в разі потреби. 

 Усі співробітники ознайомлені з планом евакуації з приміщення школи-

інтернату при виникненні непередбачених аварійних ситуацій. 

Для надання кваліфікованих послуг адміністративно-господарчої частини 

співробітники пройшли перепідготовку на курсах електробезпеки зі складанням 

іспитів та одержанням допуску до роботи з даної спеціальності. 

Проводиться робота по обслуговуванню споруд та будівель : 

- проведені заміри опору захисного заземлення електроустановок та 

ізоляції проводів електромереж; 

- у зимовий період очищається дах від снігу та збиваються бурульки, 

прибирається територія від снігу та льоду; 

- перевіряється технічний стан засобів пожежогасіння; 

- на зиму утепляються вхідні та вихідні запасні виходи; 

- проводиться підготовка школи до опалювального сезону. 

Прибиральниці службових приміщень забезпечують задовільний 

санітарний стан приміщень школи-інтернату згідно з вимогами ДСАнПіН-а. 

Генеральне прибирання приміщень школи проводиться згідно складеного 

графіку. 

За период с 01.09.2012г. по 01.06.2013г. на специальный фонд школы 

поступило 213286,42 грн. благотворительных взносов.  Остаток на счете  по 

состоянию на 01.09.2012г. составляет 15133,00 грн 

За период 01.09.2012г. по 01.06.2013г было израсходовано 170104,69 грн. 

на следующие нужды:  

 - приобретение воды «Орданы», продуктов питания – 15890,00грн.; 

 - приобретение одноразовых стаканчиков – 8718,95 грн.; 

 - приобретение новогодних подарков  – 28080,00 грн.; 

 - приобретение стройматериалов  –  54453,73 грн.; 

 - озеленение территории –  8590,00грн.; 

 - приобретение медикаментов – 493,56 грн.; 

 - подписка на 2013 год – 9414,48 грн. 

 - приобретение жалюзи – 5961,90 грн. 

         -  командировка в г. Киев на семинар – 230,84 грн. 

         -  курсы медицинские – 544,00 грн. 

         - приобретение  накидок для подушек, пододеяльники, простыни,             

полотенца   – 4282,82 грн. 

         -  приобретение  ноутбука – 3950,00 грн. 

          - приобретение литературы – 1036,82 грн. 

         - электромонтажные работы – 17997,59 грн. 
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         - покрытие лаком пола – 2700,00 грн. 

         - штукатурка дверных откосов – 4000,00 грн. 

         - услуги по ремонту водоснабжению – 2060,00 грн. 

         - приобретение школьной доски – 1700,00 грн. 

 

Остаток на счете по благотворительности по состоянию на 01.06.2013г. 

составляет 58314,73 грн. 

За благотворительные взносы в этом году планируется  ремонт 7 комнат в 

спальном корпусе, 4 коридора возле душевых, отремонтировать пол в игровой 

комнате на 2 этаже. Сделать ремонт в кабинете педиатрии на 1 этаже спального 

корпуса, залы ЛФК побелить потолки и покрасить стены. 

На 2 этаже учебного корпуса привести в порядок пол коридора ( циклевка и 

покраска паркета).В кабинете 7 1 этажа по клеить обои и сделать потолок. 

В бойлерной установить регулятор температуры, сделать ванночки для 

термометров на трубопроводе. 

Заменить краны в столовой. Отремонтировать крышу на приямках. 

Сделать дорожку возле прачечной для получения чистого белья. 

   
Предмет договору Сума Приміт

ка 

Жалюзі мультифактурні 48159,20  

Придбання бензину 69732,00  

Придбання м’якого інвентарю  48493,00  

Канцелярські товари 8235,15  

Вогнегасники ВП-5 4999,20  

Придбання електор конфорок КЄО-

0,12 

2900,00  

Канцелярські товари 10192,85  

Автомобільні запчастини 9120,02  

Побутова хімія 38528,50  

Придбання мебелі 99115,00  

Придбання посуду 76290,03  

Новорічні подарунки 30360,00  

Періодичне видання 18000,00  

Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 

644952,00  

Придбання медикаментів 40000,00  

Придбання продуктів харчування 1256763,00  

Монтаж і наладка відео 

спостереження в приміщеннях 

розташованих за адресою м. Харків, 

вул. Ак. Проскури,7 

27264,00  



 15

Монтаж системи оповіщення о 

пожежі 

21122,00  

Монтаж адресної установки системи 

оповіщення о пожежі 

99985,00  

Поточний ремонт стелі спального 
корпусу КЗ "ХСНВК №13" 

198896,32  

Поточний ремонт огорожі і 
тротуарів алеї  КЗ "ХСНВК №13" 

99900,00  

Поточний ремонт системи 
опалення спального корпусу 

249798,95  

Оплата послуг (крім комунальних)  258963,73  

ВСЬОГО Оплата послуг (крім 
комунальних) 

955930,00  

Оплата комунальних послуг 1162476,00  

Капітальний ремонт покрівлі 
будівлі навчального корпусу КЗ 
"ХСНВК №13" 

259423,64  

 

7.Організація роботи зі зверненнями громадян. 
Робота зі зверненнями громадян проводилась відповідно до чинного 

законодавства України. На особистому прийомі у директора розглянуто 37  

звернень. Вони стосувались в основному питань навчання дітей. Усі звернення 

були розглянуті і вирішені позитивно. 
 

 

Директор НВК                                                                         Г.В.Михайленко 


