
Комунальний заклад « Харківська спеціальна школа № 5» Харківської 

обласної ради 

З 2013/2014 навчальних  років КЗ « ХСШ № 5», а саме, дошкільний підрозділ 

є учасником проекту «Сприяння освіти» в рамках Меморандуму про 

взаємодію між Міністерством освіти та науки України та благодійного фонду 

LEGO Foundation (Королівство Данія). 

Місія закладу-створення адаптованого корекційного -розвивального, 

практико-орієнтованого середовища для здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами  в умовах якісного безперервного освітнього процесу в 

дошкільному й загальноосвітньому навчальному закладі. 

Цінності закладу- дотримання принципів перспективності й наступності між 

суміжними ланками освіти- зокрема між дошкільною та початковою. 

Наступність- це дидактичний принцип забезпечення передумов дошкільного 

навчання, допомога дитині у підготовці без жодних негативних наслідків для 

її психіки до навчання в школі. 

НУШ і дошкілля - це рух в унісон. Дій швидко, усвідомлено, системно! 

Команда закладу: 

- керівник закладу - Мірошник О.В. 

-відповідальний за впровадження проектів- Лаврикова Ю.С ( заступник 

директора з виховної роботи); 

- голова методичного об`єднання  дошкільних груп- Епіфанова -   

Кожевнікова Т.В.;  

куратор пректу в закладі - Деренько Т.В; 

Буряківська Л.В- вчитель- дефектолог дошкільної групи; 

Рябокінь О.О- вихователь різновікової дошкільної групи; 

Матвієнко Н.М- вчитель- логопед старшої дошкільної групи; 

Залозна Н.І- вихователь дошкільної групи. 

2016-2017 навчальний  рік - прийняли участь в архітектурному 

всеукраїнському конкурсі «Столиці світу». Ми вийшли в фінальний 

конкурс, зі столицею Угорщини – Будапештом.  



 

 



 

У 2017-2018 навчальному році дошкільний підрозділ подав заявку на участь 

у регіональному фестивалі «Водний світ», за що також отримав диплом. 

 

 



 

У 2019-2020 рр. -  Всеукраїнський дитячий архітектурний фестиваль гри, 

дитяча виставка-  конкурс «Успіх». 



 

 

У 2019-2020 рр. -  Всеукраїнський дитячий архітектурний фестиваль гри, 

дитяча виставка- конкурс «Успіх». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реалізація ініціативи Online Brick mate- 

-незвичайний для всіх ( дітей та педагогів) формат проходження он лайн 

комунікації, зустрічей- знайомств з закладом- партнером; 

- партнерство; 

- взаємодія та рівність.  

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

2020-2021 навчальний рік - участь в фестивалі гри, інновацій проєкт « Книга, 

що оживає». Робота за проектом триває, далі буде… 



 

 

 



 

 

 



 


