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Харківської обласної  

державної адміністрації  

ІНФОРМАЦІЯ 

про Комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 13» Харківської обласної ради 
(назва закладу) 

(до 15.04., 02.08, перед кожним відвідуванням закладу керівництвом області та держави) 

Рік заснування Заклад засновано            у 1961 році.                                                                                                

Директор навчального 

закладу 

З 2011 року директором навчального закладу працює Михайленко Галина Володимирівна. Вона має дві вищі 

освіти: педагогічну за спеціальністю «Українська мова та література»  та з державного управління за спеціальністю 

«Державне управління». Кандидат наук з державного управління, член Європейської асоціації керівників шкіл 

(ESHA), випускниця програми державного  Департаменту США USAID « Educftional Quality Monitoring», учасниця 

міжнародних форумів «EURO 2012 Ukrainian Polish Youth Initiatives» (Польща),  «NewEdu” (Україна). Має вищу 

кваліфікаційну категорію та звання «учитель-методист».    Автор  наукових статей з питань удосконалення 

управлінської діяльності в системі загальної середньої освіти. Заслужений працівник освіти України, відмінник 

освіти і науки України,  нагороджена нагрудними знаками «Василь Сухомлинський» та «О.А. Захаренко». Має 

власні напрацювання  в управлінні загальною середньою освітою, в науково-педагогічній діяльності.  Проявляє 

високий професіоналізм у керуванні навчальним закладом, застосовуючи сучасні досягнення педагогічної науки. 

Завдяки розробці й упровадженню управлінських новацій у роботу з кадрами, в підвищенні їх кваліфікації  вчителі, 

медичні працівники та вихователі закладу досягли значних успіхів у навчально-виховній та медико-педагогічній 

діяльності 

Контингент учнів 

(вихованців) 

Всього учнів (вихованців) – 242, з них у дошкільному підрозділі 20  вихованців, у 1-4 класах - 79 учнів, у 5-11 класах - 

143 учнів. Випускників цього року: 9 класу - 23 учені, 11 класу – 14 учнів. 

Мова навчання Українська. 

Педагогічний колектив Працює 44  педагоги, всі мають вищу освіту. 

Вищу кваліфікаційну категорію мають 17 вчителів, першу – 8, другу – 7, спеціалістів – 12. Педагогічне звання методиста 

мають 8 педагогів, старший учитель (вихователь) – 6 осіб, 2 педагогі мають науковий ступінь кандидата наук та 1 
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педагог має вчене звання доцента. 

Забезпечення 

харчуванням 

У закладі організовано семиразове збалансоване харчування. Всі учні (вихованці) навчального закладу харчуються 

безкоштовно. 

Творчий потенціал Педагогічний та медичний колективи працездатні, успішно працюють над реалізацією проблеми: «Формування 

мобільної взаємодії педагогічних та медичних працівників, формування конкурентоздатних учнів в умовах реалізації 

Концепції Нової Української школи». Про високу ефективність діяльності педагогічного колективу засвідчує міні-

EdCamp  «Навчальний заклад як простір освітніх можливостей», який був організований та проведений у закладі. 

Педагоги навчально-виховного комплексу провели паралель шести майстер-класів серед 150 педагогів Харківщини та 

міста Х Навчально-виховний комплекс взяв участь у Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті - 2017», 

яка проходила у м. Києві та дістав перемогу – був нагороджений Дипломом І ступеня та Золотою медаллю у номінації 

«STEM-освіта – від уроку до інновацій».аркова  та суміжних областей (Донецької та Полтавської), які  обіймають різні 

посади від учителя до керівника. Заклад був представлений на GLOBAL summit on education 2018, в місті Дакка, 

Бангладеш та за представлений досвід роботи отримав Міжнародну нагороду Global Competency Award.   

Гурткова робота У навчально-виховному комплексі функціонує 8 бюджетних гуртків: _музична студія,  ЛЕГО-конструювання, «Молодь 

дебатує», музей «Студія писанкарства», архітектурний, китайської мови, секція плавання. Гуртковою роботою охоплено 

87 % учнів навчального закладу. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

До послуг учнів та вихованців навчального закладу: 20 навчальних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням, кабінет 

психологічного розвантаження, бібліотека, актова, фізкультурна, читальна і тренінгова зали, 2 комп’ютерні класи з 

підключенням до мережі Інтернет, їдальня, ігрові кімнати, євроклуб та музей «Студія писанкарства». На території 

навчального закладу розташований ігровий майданчик для дошкільнят.  

Досягнення вихованців у 

2017,  2018 р. р. 
           Вихованці закладу під керівництвом педагогів удосконалюють роботу в проекті «Сприяння освіті» у рамках 

Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGO Foundation  

щодо впровадження програми «Навчання через дію». 

У результаті здійснення підходів STEM - освіти у навчанні та щодо впровадження програми «Навчання через дію» 

з ЛЕГО – конструюванням команда учнів навчального закладу у 2018 році вчетверте взяли участь у ІХ  Всеукраїнському 

фестивалі робототехніки «ROBOTIKA - 2018». Створений новий архітектурний проект «Bikini Bottom» за тематикою 

«Водний світ».  

У навчально-виховному комплексі плідно та активно працює уже 3-й рік команда учнів STEP to DREAM, що 

розробляє проекти в програмі FIRST LEGO League. Другий рік працює  команда дітей віком від 6 до 10 років «LEGO-

Brothers» за програмами FIRST LEGO League Junior. 
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 Команда старших учнів STEP to DREAM три роки бере участь  у Всеукраїнському чемпіонаті  FIRST LEGO 

League (для дітей 9-16 років).  У цьому році вони презентували загалу свій проект «Корабель-очисник морів та океанів», 

що суддівську відзнаку на регіональному турнірі «ROBOfirst» . У Всеукраїнському чемпіонаті   FIRST LEGO League 

Junior (для дітей 6-10 років) дебютували в цьому році учні молодшої школи, команда «DEFENDERS», що працювала над 

проектом «Економне використання водних ресурсів». Діти здобули перемогу в номінації «Найміцніша модель».  

Двічі заклад брав участь в  україно-німецькому проекті «Молодь дебатує», який спрямований на розвиток 

критичного мислення  шляхом запровадження дебатної методики «Jugend debattiert». У 2017 році навчально-виховний 

комплекс був координатором цього проекту в Харківській області. Команда наших учнів успішно пройшла півфінал та 

потрапила до фіналу серед учасників Харківської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей та  113 

учасників. З вересня 2017 року і до нині група дітей працює у  Всеукраїнській команді CODE CLUB UA, програмування в 

середовищі SCRATCH. Участь у програмі відкриває учням світ програмування, цікаві задачі, створення проектів та 

мультфільмів.  

Учні взяли участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіадах з  базових навчальних предметів. Команда закладу 

отримала 41% перемог від учасників серед інтернатних навчальних закладів, учні отримали 19 Дипломів II етапу.  

У Всеукраїнському конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

було представлено 3 роботи. За рішенням журі вихованці НВК отримали один Диплом ІІ ступеня та два п’ятих місця.  

На Міжнародну науково – практичну конференцію «Гагарінські читання» представлено 10 робіт. До участі у 

регіональній конференції серед ліцеїв і гімназій «Каразінський колоквіум» увійшло 2 наукових роботи учнів закладу. 

Наукові роботи учнів надруковані у виданнях Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського та зарубіжних виданнях (м.Дакка, Бангладеш). 

           На міських конкурсах дитячої творчості «Натхнення»,  «Крокове поле», «Чарівний світ писанки», «Зимова феєрія», 

«Весняні посмішки» відзначені роботи шкільного музею  «Студія  писанкарства»,  танцювальні композиції колективу 

«UADance» та «Junior Dance». Виступ вихованців закладу  на ІІ обласному святі-фестивалі дитячих  та молодіжних 

фольклорних колективів «Щедрий вечір» відмічено грамотою. Вокальний колектив вчителів та учнів посів почесне Ш 

місце в номінації «Гуртове виконавство». У червні 2018 року колектив «Junior Dance» брав  участь у професійному 

Міжнародному конкурсі-фестивалі “Profest” у м. Київ, серед учасників були такі країни як : Білорусь, Польща та Україна. 

Колектив «Junior Dance» отримав диплом лауреата 2 ступеня. 

           З нагоди реалізації проекту «Тижні Німеччини в Україні» грамотою почесного консула Генерального консульства 

Федеративної Республіки Німеччина відзначено роботи учнів  нашого закладу за участь у  конкурсі дитячого малюнку 

«Живемо разом і змінюємо світ». 

           З нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці в Україні відзначені дипломами роботи вихованців закладу, 

які взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».  Також дипломами 
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та грамотами відмічені творчі роботи учнів у обласному конкурсі малюнків «Чорнобиль – мій біль». 

 Справжнім осередком національно-патріотичного виховання став  музей «Студія писанкарства». Керівник музею 

С. Ю. Ходячих узагальнила власні дослідження. Іі роботу «Писанки Харківської губернії з каталогу С. Кульжинського»  

було  надруковано в  альбомі «Історія колекції писанок Харківського історичного музею ім. М.Ф. Сумцова». Значно 

збільшилась кількість дітей, які займаються писанкарством. Другий рік поспіль учениця 4-го класу Блажкун Лілія 

нагороджена грамотою за кращу доповідь «Символи лікарських рослин на писанках» у ХІІ Всеукраїнській філософській 

історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід». Вироби наших вихованців 

представлені на виставці «Авторська писанка» в Слобожанській галереї, виставці «Таємниця слобожанської писанки» в 

Харківському історичному музеї. Роботи дітей відмічені дипломами Міжнародного етнокультурного проекту «Folk 

Ukraine», який проходив у м. Києві. Писанки учнів також представлені на обласній виставці «Вікно у дивосвіт» у Домі 

народної творчості, в історичному на художньому музеях.  У вересні 2018 року в м. Києві понад 150 писанок з фондів 

музею «Студії писанкарства» були представлені на виставці «Харківщина калинова»,  яку присвячено 150-ї річниці 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. 

У рамках впровадження системи Нової української школи  у березні 2018 року відбулось зібрання батьківської 

громадськості. У дискусійній панелі щодо реалізації на Харківщині освітньої реформи взяла участь голова Харківської 

обласної державної адміністрації Юлія Світлична, яка відзначила, що в  закладі  вже розпочався процес формування 

нового освітньо-архітектурного простору, сконцентрованого на потребах дітей. 
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