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ПАСПОРТ  
Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

“Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

на 2018/2019 навчальний рік 

 

1 Повна назва закладу Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

2 Заклад засновано 

(ким, коли, № 

рішення) 

Південною залізницею  в 1961 році 

3 Адреса закладу 

(повна) 

62433,  Харківська обл., м. Люботин, вул. 

Кооперативна, б.38/8 

4 Телефон, факс 741-10-35; 741-10-37 

5 Адреса сайту www.lintern.org.ua 

6 Адреса електронної 

пошти 

mkab.lyubotin@internatkh.org.ua 

7 Статут закладу 

зареєстровано (ким, 

коли, реєстраційний 

№)  

Харківською обласною радою  28.12.2016 

№1_471_026654_21 

8 Ідентифікаційний код 04591423 

9 Атестація закладу 2017 рік 

10 Директор закладу та 

адміністрація 

(телефони робочі, 

мобільні) 

Волчкова Світлана Іванівна– директор,           

к.т 0955521631; 

Соловей Ірина Вікторівна - заступник директора з 

навчальної роботи, к.т. 0987831576;  

Лампанченко Катерина Вікторівна - заступник 

директора з виховної роботи, к.т.0961818001. 

11 Мова навчання Українська 

 

12 Профілі навчання Художній, інформаційно - технологічний 

13 Проблема, над якою 

працює заклад 

«Формування Я-концепції особистості в системі 

компетентістного навчання через реалізацію 

інтегрованих проектів». 

14 Загальна кількість 

дітей в закладі 

177 чоловік 



(станом на 

01.09.2018) 

15 Загальна кількість 

соціально-

незахищених дітей 

(станом на 

18.09.2018) 

26 чоловік 

16 Кількісно-якісний 

склад педагогічних 

працівників 

Всього – 31 

із них мають кваліфікаційні категорії:                  

вища – 5; 

І категорія – 11; 

ІІ категорія – 3; 

спеціаліст – 12; 

з них мають педагогічні звання : 

вчитель-методист – 1 

17 Кількість споруд, 

майстерень, 

допоміжних 

приміщень 

Споруд – 4, 

майстерень – 2, 

допоміжних приміщень - 5 

18 Наявність транспорту Автомобіль “Соболь” ГАЗ  22171  

Автомобіль “ИЖ”2715   

Автомобіль УАЗ 22066  

Автомобіль УАЗ 3151  

Автомобіль ПАЗ 672 М 

Автомобіль ЛАЗ 5207  

АвтомобільVolkswagen WV2ZZZ7HHZ7HO51990 

Трактор ЮМЗ-6 

Трактор Т-40 

Трактор Т-16 

19 Концепція закладу   Концепція розвитку Комунального закладу    

«Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів   “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

на 2015-2020 роки 

 

20 Досягнення  У 2018/2019  начальному році: 

Назаренко Єлизавета – (9-А клаc), переможець 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Наше мирне небо»; 

Плужник Анна – (10-А клас), Полинова Аміна, 

Кучкова Альона – (11 клас), переможці обласного 

етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина-Україна». 

Плужник Анна – (10-А клас), Полинова Аміна, 

Журба Діана – (11 клас), переможці 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і боротьби» 



   Учні взяли участь у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Т.Г. Шевченка - 4 

особи, Всеукраїнському літературному конкурсі 

"Я-ЖУРНАЛІСТ" – 4 особи, конкурсі творчих 

робіт на теми збереження природних та 

енергетичних ресурсів для школярів,молоді та 

сімей  під девізом  «Зробимо Україну чистою та 

енергоефективною – почнемо з себе» - 4 особи. 

    Учні під керівництвом вчителя історії Луньова 

С.М., брали участь у міждисциплінарному 

конкурсі наукових і мистецьких робіт імені 

Володимира Маняка та Лідії Коваленко;  та 

Міжнародному конкурсі дослідницьких робіт 

інституту ТКУМА на тему «Голокост» 
 

21 Налагоджена 

співпраця (шефи, 

куратори, спонсори, 

громадські 

організатори та інші) 

Куратор закладу: Герой України, депутат 

Верховної Ради України Остапчук Віктор 

Миколайович. 

Шефи закладу: Приватний вищий навчальний 

заклад «Харківський гуманітарний університет 

«Народна українська академія», Харківський 

національний економічний університет ім. Семена 

Кузнеця, Південна залізниця, завод «ФЕД». 

Школа співпрацює з регіональними та 

міжнародними благодійними фондами: 

«Заповіт», «Лайф Інтернешнл», «Бей Дан», 

«Корда», «Спілка молоді Київщини», «Чорнобиль 

2000 Турін», «Чорнобиль 2000 Мілан», «Тор-

Сапієнца», «Пітер-Пен». 

 
 

 

Директор                             С.І. Волчкова 


