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Інформація про Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів ”Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

Рік заснування Заклад засновано в грудні 1960 року на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 24.10.1960 №1115. Рішенням сесії 

Харківської обласної ради від 18 червня 2015 року №1250-VI заклад змінив тип закладу та назву на Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів «Дивосвіт» Харківської обласної ради з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів. 

Директор навчального 

закладу 

Волчкова  Світлана Іванівна, освіта вища, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, Харківський державний інститут 

культури, 1991, «Культосвітній працівник, керівник театрального колективу»; Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г.С.Сковороди, ІПО, 2010, магістр «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та 

виробгичого навчання)». Заклад очолює з червня 2017 року. 

Контингент учнів 

(вихованців) 

У закладі   навчається  151 учень, з них учнів 1-4 класів – 28 учнів, 5-9 класів – 99 учнів, 10-11 класів – 24 учні . 

Випускників  9 –х класів -  23 учні. 

Випускників 11 класів - 7 учнів, з них: претендентів на нагородження  золотою  чи срібною  медаллю немає.  

Участь у ЗНО  беруть  всі 7  учнів 11 класу. 

Мова навчання Українська  

Профільна навчання Навчально-виховний процес здійснюється за  2  профілями: художній  ( 126 учнів) та з поглибленим вивченням 

інформатики (25 учнів). 

Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує  31-го педагога, з них   всі мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають  

5 осіб,  (із них педагогічне звання «учитель-методист» 1 особа)), І кваліфікаційну категорію – 12 осіб, ІІ кваліфікаційну 

категорію – 2 особи, категорію „спеціаліст” – 12 осіб.  

Забезпечення 

харчуванням 

У закладі організоване  п’ятиразове вітамінізоване   безкоштовне  харчування, яке отримують всі учні  (100% ). За рахунок 

батьківської плати не харчується  жоден учень. 
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Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Створення ефективної моделі сучасного спеціалізованого 

загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих дітей  з поглибленим вивченням дисциплін художньо-

естетичного та інформаційно-технологічного циклів».  

Педагогічні працівники беруть участь : 

• в освітніх проектах - Всеукраїнський проект  «JuniorZ»-«Спортивний рух Олександра Педана»;  STEM-освіта; 

• у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове регулювання післядипломної освіти України в 

контексті суспільних змін», м. Київ; 

• у фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують»; 

•  у  семінарі «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання», м.Київ; 

• у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  “STEM-освіта – стан впровадження та перспективи 

розвитку”, м.Київ;  

• у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів, афілійований міні-EdCamp Kharkiv Vynahidnyk за темою 

«STEM, STEAM, STREAM: можливості в новій українській школі», м.Харків; 

• у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів афілійований міні-EdCamp Sumy за темою «школа для 

життя:біотичні виміри», м. Суми; 

• у ІІ Міжнародному освітньому форумі «NewEdu» 2018, м.Харків; 

• у тренінгу «Цифрове громадянство та безпека» Компанії Googl Educator Group Ukraine, м. Харків. 

Гурткова робота У закладі працюють чотири бюджетні гуртки «Чарівний пензлик», «Step by step», «Технічне конструювання», «Географи 

- краєзнавці» та волонтерські гуртки «Валяння з вовни»,  «Миловаріння», «Фітнес-мікс», «Важка атлетика», «Футбол», 

«Настільний теніс». Гуртковою роботою охоплено 100% учнів навчального закладу. 

Підвіз учнів та вчителів Підвозу до школи  автотранспортом закладу учні та вчителі не потребують.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

До послуг учнів 20 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних класи ( 33 ПК), актова  та спортивний зали, гімнастичний та 

футбольний майданчики,  1  майстерня, їдальня.  Бібліотечний фонд налічує –  38012 примірників художньої та навчальної 

літератури. 

Досягнення вихованців у 

2017/2018 н. р. 

Учні школи брали участь в обласних, Міжнародних та Всеукраїнських заходах: 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Клас Прізвище, ім’я учня Рейтинг 

1. ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

- інформатика 9 кл. Журавльов Ярослав 

Калиненко Валерія 

1 місце 

2 місце 

- інформаційні 

технології 

9 кл. Мазуренко Микита 

Калиненко Валерія 

1 місце 

2 місце 

- правознавство 9 кл. Плужник Анна 2 місце 

- економіка 9 кл. Журавльов Ярослав 2 місце 



Плужник Анна 2 місце 

- хімія 9 кл. Плужник Анна  3 місце 

- фізика 7 кл. Курова Дар’я  3 місце 

2. ІІІ (обласний ) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 - економіка 9 кл. Журавльов Ярослав 3 місце 

 

3. ІІ (районний) етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка 

 Українська мова та 

література  

9 кл. Плужник Анна  

 

1 місце 

4. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 

 Кліматологія та 

метеорологія  (базова 

дисципліна – географія) 

9 кл. Хоменко Альона 4 місце 

 Мистецтвознавство 

(базова дисципліна укр. 

мова) 

10 кл. Ластовка Катерина 

Кириченко Юлія 

Полинова Аміна 

 

4 місце 

5 місце 

5 місце 

 Електроніка та 

приладобудування 

(базова дисципліна – 

математика) 

9 кл. Калиненко Валерія 5 місце 

5. Конкурс  есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток» в рамках проекту «Моя кар’єра в Україні» 

 

 Українська мова 10 кл. Жарікова Марія Ввійшла до списку учасників ІІІ 

регіонального етапу як кращий автор 

(наступні результати очікуються) 

6. Другий Всеукраїнський Екологічний Форум для школярів 

 Екологія 9 кл. Рекуха Аліна 2 місце 

7. Обласний фестиваль з комп’ютерної графіки та анімації 

 Компютерна графіка 3-11 кл.  Взяли участь в обласному фестивалі з 

комп’ютерної графіки та анімації 

(результати очікуються) 

8 Географічний квест для школярів «Кращий маршрут» 

 Географія 9,10 кл. Команда: Рекуха Аліна, 

Полинова Аміна,  

2 місце 



Зіченко Єлизавета,  

Плужник Анна,  

Калиненко Валерія, 

Мазуренко Микита 

9. Каразінський економічний турнір 

 Економіка 9-11 кл. Полинова Аміна,  

Журавльов Ярослав,  

Жуков Дмитро,  

Калиненко Валерія,  

Плужник Анна,  

Твердохліб Олексій 

призери 

10. Регіональні змагання з  футболу та настільного тенісу 

 Фізична культура 

 

7-11 кл. Команда з настільного тенісу 

Команда  з футболу   

1 місце 

2 місце 

11. Конкурси малюнків 

ІІ Міжнародний 

міждисциплінарний конкурс 

наукових і творчих робіт імені 

Володимира Маняка і Лідії 

«Голодомор 1932–1933 рр. – 

геноцид Українського народу в 

приватних історіях і просторі 

культури» 

10 кл. Анголенко Ольга,  

Ластовка Катерина 

3 місце та грошова премія в 1000 гривень 

Всеукраїнська виставка-

конкурс «Український сувенір» 

6-8 кл.  Взяли участь (результати очікуються) 

Обласні  конкурси: 

«Охорона праці очима дитини», 

«Мій біль Афганістан»,  

«Чорнобиль - довгий слід 

трагедії»,  свято художньої 

творчості «Весняні посмішки»  

5-11 кл.  Взяли участь (результати очікуються) 

Міські конкурси:  

• «Фантазерка на ім’я Астрід» 

до 100 –річчя письменниці  

Лінгренд; 

•  «Суд очима дітей» до 

тижня права  

3-5 кл. 

 

 

 

3-11 кл. 

 Всі  26 учасників нагороджені дипломами 



12.   Конкурс «Бобер 2017»  

     Інформатика 9 кл. Калиненко Валерія 

Коваленко Альона 

«добрий результат» 

 

Директор                                                        С.І. Волчкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловей І.В., 741-01-37  


