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КОЗЛОВОЇ НАТАЛІЇ ІГОРІВНИ  
      

           Особлива дитина ... Дивне слово.  

       Унікальність цих дітей полягає в тому, що вони відверті, щирі діти. 

Життя у них геть інше: завжди радісне (навіть, коли сумно), завжди щасливе 

(навіть, коли біда), завжди сповнене дивної насолоди (навіть, коли дуже гірко 

й прикро). Так, вони особливі, бо прийняли цей дар – бути такими дітьми. 

Очевидно, що особлива дитина по-особливому мислить, по-особливому 

спілкується, по-особливому любить, дивиться на світ по-особливому, а 

найголовніше – до такої дитини особливі вимоги і вона ж сама вимагає по-

особливому, вимагає по-унікальному, завжди більше від дорослих і не 

завжди від себе... 

         Директором Чорноморського НВК працюю з 2008 року.  

         Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області (далі 

Чорноморський НВК) є навчально-виховним і корекційно- компенсаторним 

закладом освіти, що задовольняє освітні потреби дітей з вадами розумового, 

фізичного  та (або)  психічного розвитку, спрямовує свою діяльність на 

реалізацію державної політики в системі спеціальної освіти, основних 

положень чинної  нормативної бази, методичної переорієнтації  освітнього 

процесу на розвиток особистості учнів з особливими освітніми потребами, 

формування їх основних освітніх, виховних та життєвих компетенцій, сприяє 

їх соціалізації та подальшій інтеграції у суспільство..    

   

   1. Виконання програми розвитку навчального  закладу та результати 

інноваційної діяльності: 
        Реалізація програми розвитку Чорноморського НВК 2019/2020 

навчального року  передбачала  створення якісних умов для здобуття 

спеціальної освіти дітьми з особливими освітніми потребами віком від 3-х до 

16 років, що потребують корекції індивідуальних вад розвитку для успішної 

соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно-розвиткової роботи та 

психолого-педагогічної реабілітації. 

         На даний час в закладі функціонують дошкільний підрозділ та шкільний 

підрозділи: 



дошкільний підрозділ охоплює 71 дитину  віком від 3-х до 6 (7) років з 

вадами мовлення. 

 З них  4 групи повного дня для дітей з вадами мовлення та 1 група неповного 

дня для дітей з складними вадами розвитку . 

 
шкільний підрозділ 

початкова школа- 10 класів,  102 дитини: 

 Клас, де навчаються діти за програмою для дітей з затримкою 

психічного розвитку; 

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з тяжкими вадами 

мовлення; 

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку; 

основна школа 7 класів (з 5 по 9 (10) клас) – 75 дітей 

 клас, де навчаються діти за програмою для дітей з затримкою 

психічного розвитку; 

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з тяжкими вадами 

мовлення; 

 класи, де навчаються діти за програмою для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку; 

        З них 16 учнів отримують освіту у формі педагогічного патронажу (за 

індивідуальною формою навчання). 

       В перспективі планується розширення зони індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу за 5-денним 

навчальними тижнем, одна зміна.  Мова навчання - російська та українська 

мови (за заявою батьків). Навчальний заклад працює у режимі повного дня. 

  Як іноземна мова з 1 класу вивчається англійська мова. 



На виконання державного стандарту спеціальної освіти робочий 

навчальний план закладу включає інваріативну складову (у тому числі й 

корекційно - розвиткові заняття), яка є обов’язковою для всіх 

загальноосвітніх навчальних закладів і сформована на Державному рівні та 

варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складової. Повноцінність освіти дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується реалізацією 

як інваріантної, так і варіативної (у тому числі корекійно - розвитковою) 

складових навчального плану.  

Інваріативна складова типових навчальних планів для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково включає години 

корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних 

завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме: 

 розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, 

пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-

комунікативний розвиток дітей з  особливими потребами, 

формування в них навичок просторового, соціально-побутового 

орієнтування тощо; 

 розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом 

взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням 

наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і 

творчості; 

 формування компенсаційних способів діяльності як важливої 

умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до 

навчання у загальноосвітній школі; 

 створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та 

життєво важливих компетенцій. 

Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення 

специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку 

учнів і реалізується через навчальні предмети:  

  у школі І ступеню (для дітей із затримкою психічного розвитку): 

«Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка»; 

  у школі І ступеню (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення): 

«Логоритміка», «Розвиток мовлення», «Розвиток зв’язного 

мовлення», «Лікувальна фізкультура»; 

  у школі І ступеню (для дітей з інтелектуальним порушенням): 

«Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура (Ритміка)», 

«Соціально-побутове орієнтування»; 

  у школі ІІ ступеню (для дітей з інтелектуальним порушенням): 

«Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура (Ритміка)», 

«Соціально-побутове орієнтування»; 



  у школі ІІ ступеню: «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», 

«Лікувальна фізкультура», які регламентуються окремим розкладом 

та проводяться в другій половині дня. 

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з 

учнями, які потребують корекції розвитку, заповнення прогалин в знаннях в 

усіх класах проводяться корекційні  заняття. 

З учнями, які мають мовленнєві вади, учителями-логопедами школи 

проводяться індивідуальні та групові заняття з розвитку мовлення. 

Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих 

порушень в класах (1-5 класи). 

 Корекційно-розвиткові заняття регламентуються окремим розкладом. 

   2. Стан організації навчально-виховної роботи, додержання вимог 

державних освітніх стандартів: 
                    В поточному році педагогічний колектив підводить підсумки 

діяльності щодо реалізації методичної проблеми  «Основні принципи та 

напрямки  організації психолого-педагогічної корекції учнів та 

вихованців Чорноморського НВК в умовах реалізації Концепції 

державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими освітніми 

можливостями. Розвиток особистості учня через використання 

здоров’яформуючих та здоров’язберігаючих технологій» протягом 2015-

2020 р.р.         

             Освітній процес організований з метою забезпечення оптимальних 

умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення 

особистості школярів, досягнення ними освітнього  рівня, який відповідає їх 

потенційним можливостям з урахуванням пізнавальних інтересів, 

можливостей і схильностей.  

У ході освітнього процесу педагоги повністю реалізують його мету і 

завдання.  Основний матеріал чітко виділяється, переконливо доводиться 

учням головне в навчальному змісті матеріалу. Ефективно і раціонально 

використовується дидактичний та наочний матеріали, технічні засоби 

навчання. Методи, які застосовуються на уроках, відповідають меті і 

завданням кожного конкретного уроку, змісту і характеру навчального 

матеріалу, який викладається доступно, системно; доцільно 

використовуються різні форми роботи. В освітній процес активно  

впроваджується інформаційно-комунікативні технології, що позитивно 

впливає на підвищення інтересу до навчання у учнів та покращує результати 

їх навчальної діяльності. За підсумками моніторингу визначено, що 

переважна кількість учнів засвоїли знання на середньому та достатньому 

рівнях. Це свідчить про те, що організація навчання, з урахуванням 

корекційної роботи, ведеться на належному рівні. 



       Протягом  2019-2020 н. р.  учні НВК 

приймали активну участь у 

загальноміських заходах «Свято квітів та  

дарунків  природи»,  конкурс малюнків 

«Конвенція очима дітей», «Голуб миру», 

«Професія моїх батьків»,   конкурс на 

кращу новорічну іграшку, тощо. 

Художньо-естетичний аспект 

виховної роботи знайшов свою 

реалізацію в проведенні школою таких 

заходів  як свято Першого дзвоника, 

свято квітів «Осіння симфонія», святкові  концерти з нагоди Дня працівників 

освіти, Дня людей похилого віку, Дня 

Матері, Дня захисника України, 

театралізовані новорічні вернісажі .  

Із різноманітних форм позакласної 

патріотичної роботи в нашому навчальному 

закладі найбільш ефективними є: уроки 

мужності, тематичні вечори, творчі зустрічі, 

відвідування виставок та музеїв, 

загальношкільні акції, захист шкільних 

проектів. 

В День Гідності та Свободи ми  приєдналися до онлайн проєкту 

Всесвітнього Дня Гідності #gdignityUkraine 2019, який охоплює напрямки 

протидії корупції, кібер-булінгу, володінню знаннями власних прав та правил 

поведінки, вшанування пам’яті жертв голодомору та інших, провели уроки 

толерантності в 8-9-х класах, загальношкільний захід до Дня української 

писемності  мовний турнір «Мова єднає всіх», шкільний тематичний тиждень 

«Так, я люблю Україну!» закінчився акцією «Запали свічку пам’яті». 

   Дистанційні  відео-проекти «До Дня 

Чорнобильської трагедії»,  «До Дня 

Європи в Україні – 2020», «До Дня 

Вишиванки – 2020». Під час цих заходів 

учні мають можливість розширити свої 

знання з історії України та українського 

війська, проявити свої найкращі якості. 

Проведені заходи висвітлюються на 

сторінці шкільного сайту 

(https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/education

al-work.html). 

Ефективність патріотичного виховання 

залежить не  лише від соціальної активності 

дитини, але й  від психолого-педагогічної 

підготовленості батьків. Сьогодні робота з 

батьками в патріотичному відношенні постає 

актуальним завданням закладу, залучення батьків 

https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/educational-work.html
https://ilinvk.odessaedu.net/uk/site/educational-work.html


до участі в позакласній та позашкільній роботі (допомога в проведенні 

походів, екскурсій, керівництво гуртками, бесіди з учнями на патріотичні 

теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності). 

Систематична та  цілеспрямована діяльність сприяє формуванню в  

учнів високої патріотичної свідомості, почуття любові до  України, 

готовності до  виконання громадянських і  конституційних обов’язків.  

Проблеми виховання обговорюються на загальношкільних зборах, на 

засіданнях батьківського комітету та класних батьківських зборах, 

проводяться виховні заходи та класні години з участю батьків. Саме завдяки 

таким заходам педагогічний колектив намагається втілювати в життя 

родинну педагогіку, виховувати повагу і любов до батьків.  

  Активну участь в обговоренні питань щодо планування процесу 

фізичного виховання на уроках фізичної культури та планування й 

проведення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнів 

беруть класні керівники, психолог, медична 

сестра.  

Достатня увага приділена питанням 

охорони життя та здоров’я учнів.  Згідно з 

вимогами Типового положення про навчання з 

питань охорони праці з учнями проводяться 

відповідні інструктажі з безпеки 

життєдіяльності на уроках з фізичної культури 

та під час проведення спортивних змагань. Про 

проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та у класному 

журналі). 

Сучасний динамічний світ потребує творчої людини, яка є найбільшою 

цінністю у будь-якому суспільстві. Саме тому в Чорноморському НВК 

приділяється велика увага позашкільній роботі, яка дедалі набирає сучасних 

рис та відповідає потребам суспільства у розвитку творчих здібностей дітей. 

Підтвердженням цього є робота шкільних гуртків.    В 2019-20 н.р. в закладі 

працювало 3 гуртки, робота яких, спрямована на розвиток уважності, 

ретельності, уяви, дрібної моторики та формування навичок зв`язного 

художнього мовлення. 

Гурток «Чарівна майстерня» - керівник Г.М. Токарєва 
Декоративно-прикладне мистецтво - один із видів художньої 

діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості.  

Особливість полягає у вихованні у дітей 

почуття самосвідомості, любові до своєї 

батьківщини та рідного краю, залученні 

вихованців до активної колективної праці, 

прищеплення поваги до декоративно-

прикладного мистецтва. 

Вміння помічати й розуміти прекрасне, цінувати 

його, створювати вироби своїми руками - це все 

збагачує духовний світ дитини. Вихованці гуртка беруть активну участь у 



шкільних заходах: «Благодійний аукціон», «Свято Миколая», шкільних 

виставках тощо… В цьому році за ініціативою  вихованців гуртка «Чарівна 

майстерня» під керівництвом Токарєвої Галини Миколаївни ми 

провели  Благодійний аукціон,  на якому були виставлени 7 лотів- дитячих 

колективних робіт. Всі отримані кошти, а це 7500 гривень, були направлені 

на лікування  Цепенщикову  Дмитру, на долю якого випали важкі 

випробування. Дитина народилася з вродженою вадою, через яку він дуже 

потерпав фізично та  психологічно. Бажаємо здоров' я Дмитру та всім 

дітям!!!  

 
 

Гурток «Дзвінки голоси» - керівник Д.Р.Гайванюк 

Метою гуртка  є   розвиток музичних  

здібностей та інтересів учнів, формування 

патріотичних почуттів засобами народної та 

сучасної пісні.  

Вихованці гуртка є активними учасниками у 

підготовці та проведенні всіх тематичних 

святкових заходів, відкритих виховних годин. 

 

Гурток «Українознавство» - керівник К.А. Литвин 

Виконання програми дає можливість сформувати в 

учнів ідеал людини-патріота, захисника Вітчизни; 

психологічно підготувати молодих людей до активної 

діяльності в колективі, а також до дій в екстремальних 

ситуаціях. 

Позакласна робота, взагалі, має цілісно вибудовану 

структуру виховної системи, яка охоплює учнів від класу 

до всієї школи. Відслідковується спрямованість на тісну 

взаємодію учня та учителя, вихователя, на роботу з родиною.  

     Методична робота в закладі спрямована на підвищення якості організації 

та проведення освітньої та реабілітаційної роботи, на розвиток творчої 

особистості вчителя та учня, покращення якості навчання учнів, а також на 

впровадження в освітній процес  корекційно-інноваційних технологій. 

Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних 

об’єднань зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним 

працівникам, особливо молодим спеціалістам, у підвищенні їхньої 

професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – 

психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій 



навчання, корекційно-реабілітаційної роботи, ефективному втіленню 

інновацій, що сприяло б оптимізації освітнього процесу. 

 

  3. Нормативна та фактична наповнюваність 

навчального закладу. 

На початку навчального року, протягом вересня, було 

складено соціальні паспорти груп і на їх основі складено 

соціальний паспорт закладу. Так в нашому навчальному 

закладі навчалося 175 учнів.  З них:  

  дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 8 учнів;  

  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 19 учнів;  

 дітей-інвалідів –33 учня;  

 діти воїнів АТО– 2;   

  на внутрішкільному обліку та ССД – 6 учнів. 

 

  4. Аналіз якісного складу педагогічних працівників, плинність кадрів 

            Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх 

розстановки – один із визначальних чинників, що   зумовлюють ефективність 

функціонування Чорноморського НВК як педагогічної системи.  Фахова 

освіта педагогічних працівників враховується під час розподілу навчального 

навантаження. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) 

враховується професійна підготовка, особисті та колективні якості, 

працездатність, рівень загальної культури, інші характеристики.            
       До складу педагогічного колективу в 2019/2020 н.р. входило 60 

педагогічних працівників. За кваліфікаційними категоріями поділено на: 

«спеціаліст вищої категорії» – 14 осіб –   24 %. 

«спеціаліст І категорії» – 14 осіб – 24 %. 

«спеціаліст ІІ категорії» – 19 осіб – 32 %. 

«спеціаліст з вищою освітою» – 8 осіб – 13 %. 

«спеціаліст з середньою спеціальною освітою» - 5 осіб – 8 %. 

Педагогічні звання мають 9  осіб, а саме: 

3 вчителя звання «учитель методист» –Пилипенко О.В., Лещенко Г.А., 

Козлова Н.І.–5 %. 

6 вчителів звання  «старший учитель» –  Бурлаченко В.І.,  Попова С.В., 

Чумак Л.О.,  Буга О.Д., Кострикіна Н.І., Єгорова Г.М- 10%. 

1 вихователь ДНЗ звання «старший вихователь» - Токарева Г.М. – 2%. 

  Нагороджено знаком  «Відмінник освіти»- 2 вчителів:  Лещенко Г.А.,  

Пилипенко О.В.– 3 %. 

             Кількісний склад педагогічних і технічних працівників протягом 

звітного періоду становить 100% від кількості штатних одиниць за штатним 

розписом. Плинність кадрів незначна.   Педагоги закладу поєднують в собі 

високий професіоналізм, творчість, вміння працювати з дітьми, які мають 

особливі потреби. Учителі підготовлені до впровадження нових технологій 

освітнього простору та до використання можливостей сучасного впливу 

(інформатизації, комп’ютеризації) в освітньому процесі. Це підтвердило і 



підсумки організації дистанційної освіти протягом березня-травня 2020 року. 

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. 

 

   5. Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих 

умов навчання учнів: 

             Пріоритетний напрямок моєї роботи – розвиток матеріально-

технічної бази школи та створення сприятливих умов навчання, розвитку, 

виховання та перебування учнів.  

          За звітний період   за кошти міського бюджету було здійснено: 

 ремонт стелі коридорів 2-го поверху навчального корпусу початкової 

школи; 

 

 ремонт та переоснащення  навчального кабінету для 

дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

(початкова школа, вчитель Кострикіна Н.І.);  

 

 ремонт та переоснащення  логопедичного 

кабінету (логопед  Ільченко Т.Ф.);  

 

 ремонт та переоснащення навчального кабінету 

для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку (основна  школа, вчитель Талаліхіна С.А.);  

 

 ремонт та переоснащення трьох туалетних кімнат на 

першому поверсі  

 

 ремонт та переоснащення вуличної бесідки 

 

 встановлено пожежну сигналізацію 

 

 облаштування пришкільної території тротуарною плиткою 

 

 обладнання для харчоблоку: кухонні секції, кухонний інвентар 

 

 придбані інформаційні стенди, стенди державної символіки, 

спортивне приладдя для учнів (м’ячі футбольні, килимки гімнастичні, 

мати гімнастичні, набори для бадмінтону та ін..), канцелярські товари, 

розвиваючі настільні ігри, набори для художньої творчості, м’який 

інвентар; 

 

За звітний період  було здійснено за сприяння благодійної допомоги: 

 меблі для класної кімнати вихованців: парти, стільці, меблева стінка (3-

В кл, вчитель Кострикіна Н.І.)  



 класна  дошка ( 8-Б кл, вчитель Талаліхіна С.А.)  

 садові скульптури 

 Ремонт та переобладнання фізкультурно-оздоровчого 

майданчика 

 

Придбано: 

 

Дата 

отримання 
Найменування 

Кількі

сть 
Вартість 

Назва або ім’я 

благодійника 

Номер 

акта 
Дата акта 

02.09.2019 
Поручень для 

сходів 
1 1800 грн. 

батьки групи 

"Сонечко" 
2 07.11.2019 

02.09.2019 телевізор Liberton 1 5500 грн. 
батьки групи 

"Калинка" 
1 07.11.2019 

13.01.2020 Пилосос "MIRTA" 2 4200 грн. 

батьки груп 

"Ластівка", 

"Сонечко"  

3 15.01.2020 

13.01.2020 Дошка 1/1,5 1  1800 грн. 
благодійна 

допомога  
4 15.01.2020 

13.01.2020 парта одномісна  5 865 грн. 
благодійна 

допомога  
4 15.01.2020 

13.01.2020 стілець 5 425 грн. 
благодійна 

допомога  
4 15.01.2020 

15.01.2020 
Тюль шифонова 

(11 метрів) 
2 1500 грн 

батьки групи 

"Золота рибка" 
5 17.01.2020 

15.01.2020 
Дитяча мебель 

"Манюшка" 
1 3945 грн. 

батьки групи 

"Золота рибка" 
5 17.01.2020 

26.11.2019 
масажні 

полусфери 
6 1188.грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 дошка балансир 1 1344 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 дошка Більбоу 1 780 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 
балансир - 

лабіринт 
1 1740 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 
балансировочна 

дошка економ 
1 576 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 

докомплект 

стимуляції 

мозочка 

1 354 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 стійка з мішенями 1 594 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 

балансировочна 

дошка з 

ковроліном 

1 1404 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 

балансировочна 

дошка з 

поворотними 

ніжками 

1 1536 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 

26.11.2019 

комплект для 

стимуляції 

мозочка 

1 3391.20 грн 

Приватне 

Акціонерне 

Товариство "ІСРЗ" 

3 26.11.2019 



 

6. Формування позитивного іміджу Чорноморського НВК. Ефективність 

взаємодії з батьками, громадою, благодійними та громадськими 

організаціями та органами шкільного самоврядування. 

    Весь світ прагне до того, щоб зробити суспільство більш толерантним. Ми 

вважаємо, що діти з таким діагнозом як аутизм, затримка психомовного 

розвитку, ДЦП та синдром Дауна можуть бути повноправними членами 

суспільства і мають право на розвиток, навчання і соціальне життя. На щастя, 

за багато років технології і методики роботи з такими дітьми зробили крок 

вперед і зараз – час, коли вони почали з являтися і в Україні, а саме у нашому 

навчальному закладі.  

         На сьогодні, за сприяння благодійної допомог Артеменко А.В. та 

Чорноморця С.В , в нашому закладі існують та активно впроваджуються такі 

сучасні інноваційні технології  для індивідуальних занять з дітьми як 

спеціальна  апаратна гарнітура з кістковою провідністю  технологія 

Forbrain, яка за відгуками логопедів, батьків позитивно впливає на 

постановку звуків, їх вимову, покращує пам'ять, увагу, мислення. В закладі 

використовують апарати дітям віком від 3 до 9 років в рамках впровадження 

індивідуальної програми корекції та компенсації розладів мови, тренування 

вимови і виразності вимови, подолання труднощів під час навчання письма, 

читання, при слабкому розумінні прочитаного матеріалу.   

         На свято Миколая-2019 ми отримали в подарунок від ПРАТ 

«Іллічівський судноремонтний завод» в особі директора Дуднікова Михайла 

Юрійовича спеціальні корекційні засоби для занять ЛФК, ритміки, а саме : 

дошки Більгоу, балансири,  комплекс для мозжечкової стимуляції.  

Впровадження  даних  методик дозволяє якісно проводити корекційно-

розвиткову та компенсаційно-реабілітаційну роботу з учнями та 



вихованцями.   Так заняття на  дошці Більгоу схожі з класичною методикою 

лікувальної фізкультури. Однак, така система тренувань, крім фізичного 

навантаження, активно стимулює мовні навички, зір, увагу і взаємодія 

декількох центрів головного мозку. Балансировочна мозжечкова стимуляція 

на дошці Більгоу показана дітям, які:  

 -гіперактивні (СДУГ), 

 -мають проблеми з успішністю; 

 -мають вестибулярні порушення: 

координації та узгодженості рухів; 

 -мають проблеми  аутичного 

спектра; 

 -затримки в психоемоційному та 

мовленнєвому розвитку (дислексія, 

диспраксия і дисграфія); 

 -мають неправильну поставу. 

    Мета подібної мозжечкової стимуляції - 

синхронізувати роботу центрів мозку, 

відповідальних за пізнавальні і рухові 

функції, а також розвинути зорово-

моторну взаємодію та 

координацію.Таким чином, цей метод 

показаний для поліпшення навчання - 

як у школі, так і на спеціальних 

коригувальних заняттях, що 

проводяться логопедами, психологами та дефектологами. 

     Доведено, що вправи для стимуляції роботи мозочка, 

проведені перед початком корекційних заходів, істотно підвищують їх 

результативність! 

            Впровадження сучасних метод в навчальний та корекційний процес  

надає можливість педагогам надавати більш ефективні та якісні  освітні 

послуги для дітей з особливими потребами та покращити перебування 

вихованців у закладі. 

          Особливої уваги, захоплення та поваги заслуговують учень 9 класу 

Кулоглу Алпер та вчитель математики, інформатики Шевчишена Анастасія 

Андріївна, які прийняли участь у 

загальноміському конкурсі - захисті 

«Шкільний проект  2019 року».  

Назва проекту:  Чорноморський 

НВК- школа сприяння здоров’ю. 

Спорт без обмежень 



Категорія проекту спорт  *дітей з особливими освітніми  потребами  

Локалізація проекту ( місто, район)  м.Чорноморськ  

Адреса, назва установи /закладу, будинку  : Чорноморський навчально-

виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- 

дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської 

ради Одеської області, вул. Пляжна, 3 , м.Чорноморськ, Одеської області 

Короткий опис проекту.  

            Ключовим аспектом в даному проекті хотілося б зробити на 

пропаганду і популяризацію здорового способу життя, на створення 

необхідних умов щодо корекції та компенсації вад розвитку учнів 

Чорноморського НВК через підвищення рівня фізкультурно-оздоровчих 

заходів.  Вся робота з фізичного виховання і розвитку спорту серед школярів 

повинна здійснюватися з урахуванням реальних потреб, заняття повинні бути 

цікавими для учнів та створені відповідні заходи безпеки та попередження 

проявів дитячого травматизму.  

Мета проекту – створення шкільного загального та інклюзивного 

спортивного руху, що об'єднує дітей і дорослих для збереження і зміцнення 

здоров'я учнів, а також дітей прилеглої території. Переконання в тому, що 

дотримання здорового способу життя - важлива складова в житті кожної 

дитини. В майбутньому ми  плануємо,  та розраховуємо на підтримку міської 

влади,  обладнати сучасний універсальний спортивний майданчик для 

фізкультурно – оздоровчих занять для дітей з особливими освітніми 

потребами. Проект не вимагає придбання земельної ділянки, тому що 

реалізується на пришкільній території, і не вимагає капітального 

будівництва будівель/споруд. 

      Реалізація даного проекту мала на меті здійснення 25 річної мрії учнів 

нашого комплексу на власний спортивно-ігровий майданчик . І їм це вдалося. 

Мрії збуваються… 

Відкриття спортивного майданчика планується 01 вересня 2020 року.  

 

                    
         

      Слова щирої подяки хочу висловити Ковалю Олексію Васильовичу, 

представнику Піклувальної ради за постійну підтримку наших ідей,  ремонт 



ігрового обладнання, відновлення  ігрового спортивного майданчика для 

молодших школярів, ряд робіт з благоустрію пришкільної території 

 

    7. Аналіз розгляду звернень громадян. Наслідки розгляду. 

         Адміністрацією Чорноморського НВК приділяється належна увага 

роботі із зверненням громадян.  В закладі затверджено графік прийому 

громадян членами адміністрації, ведеться реєстрація звернень, а також 

відведено місце в фойє навчального корпусу для написання заяв та  

встановлено «Скриньку довіри». Директором закладу та його заступниками 

щотижня  проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань 

діяльності навчального закладу. Письмові звернення, пропозиції та 

побажання можна надсилати і на електронну пошту nvk.natasha2008 @ 

ukr.net 

               Звернення об’єктивно і вчасно розглядаються, перевіряються 

викладені в них факти, ухвалюються рішення відповідно до чинного 

законодавства та забезпечується їх виконання. Громадянам повідомляються 

результати розгляду заяв чи клопотань. 

 

    8. Результати атестації навчального закладу. 

         Чергова атестація навчального закладу планується у листопаді  2022 

року. За підсумками попередньої атестації протягом 2012 року заклад 

визнано атестованим. 

      Атестація педагогічних працівників у школі проводилась відповідно до 

Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України № 

1135 від 08.08.2013 р., зі змінами та доповненнями, Закону України «Про 

середню освіту» (ст.27). 

Під час атестації педагогічних працівників визначаються професійні якості 

вчителя, його сильні і слабкі сторони, рівень загальної культури, 

підкреслюється вплив атестації на підвищення результативності роботи 

школи, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження 

перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів школи. Педагоги 

загальноосвітнього закладу постійно працюють над підвищенням рівня 

педагогічної майстерності. 

У 2019/2020 навчальному році пройшли атестацію 10 вчителів: 

- Орловська Ж.В., вихователь ГПД, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»; 

- Пулова О.П., вихователь ГПД, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»; 

- Філіпова Л.М., вчитель початкових класів, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»; 



- Верис К.В., вчитель початкових класів, присвоено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»; 

-  Казюк С.В., вихователь ДНЗ, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»; 

- Сіваченко О.Б., вчитель фізичної культури, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- Єгорова Г.М., вчитель музичного мистецтва, підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель»; 

- Згурська О.Б., вихователь ДНЗ, підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

- Шимбуєва Г.С., вчитель початкових класів, підтверджено 

кваліфікаційну категорію   «спеціаліст вищої категорії». 

         Вчителі, які атестувалися у 2019/2020 навчальному році давали відкриті 

уроки з предмету,семінари, позакласні заходи, було вивчено рейтинг 

вчителів серед колег, учнів та їх батьків, проводилися контрольні роботи,  

вивчалася педагогічна майстерність та відповідність займаній посаді. Вчителі 

продемонстрували здатність забезпечувати засвоєння учнями теоретичних 

основ та сучасних досягнень наук, вміння встановлювати контакт з учнями з 

урахуванням індивідуально-типологічних та психофізичних особливостей 

дітей, додержання педагогічної етики, моралі. Педагоги Чорноморського 

НВК використовують індивідуальний та диференційований підхід до учнів, 

володіють сучасними освітніми технологіями, використовують різноманітні 

методи, прийоми в навчально-виховному процесі, вдосконалюють навички 

володіння комп’ютерною технікою, інтернетом.  

 

   9.Звіти керівника про свою роботу на загальних зборах(конференціях) 

колективу навчального закладу. 

         Щороку, на початку вересня проводиться звіт директора  про свою 

роботу на загальних зборах колективу із залученням батьків, громади та 

колективу, оцінюються    результати  навчальної, корекційно-компенсаторної 

та господарської діяльності за навчальний рік, визначаються пріоритетні 

напрямки щодо покращення матеріально-технічної бази закладу та означені 

цілі на наступний період. 

 

Головні завдання на новий 2020-2021 навчальний рік 

 1.Забезпечення якісної освіти на засадах компетентністного підходу, 

комплексу лікувально-оздоровчих і корекційно-реабілітаційних заходів 

учням (вихованцям), соціальних гарантій випускникам.  



2. Забезпечення росту якісного рівня підготовки вихованців дошкільного 

підрозділу та школярів,  досягнення ними обов’язкового рівня відповідно до 

державного стандарту освіти для дітей з особливими потребами та концепції 

державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. 

 3. Формування ціннісних орієнтирів, особистісних якостей громадянина-

патріота України.  

4. Забезпечення гарантованого рівня безпеки життя і здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу. 

 5. Забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я учнів 

(вихованців), якісного харчування, впровадження здорового способу життя.  

7. Створення умов для розкриття творчого потенціалу учителя та 

підвищення професійного рівня педагога через впровадження інноваційних 

технологій, систему методичних семінарів, виступів на шкільних методичних 

об’єднаннях, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми, участь у 

конкурсах професійної майстерності різного рівня.  

8. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес 

навчання та виховання.  

9.Залучення батьків до навчально-виховного процесу, підвищення їх 

психолого-педагогічної культури.  

      10. Поступове оновлення матеріально – технічної бази відповідно до 

Типового переліку  корекційних засобів навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах 

закладів загальної середньої освіти (наказ МОН 2018 року), проведення 

ремонту навчальних кабінетів, продовження ремонту шкільного подвір’я. 

 

                   

Директор                                           Н.І.Козлова 

 

 

 

 

 

      

 


