
Інформація про Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат ”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 05 грудня 2019 року №1166-VIІ заклад 

змінив тип закладу та назву на Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради. 

Директор закладу 

освіти 

З 2017 року директором закладу освіти працює Волчкова Світлана Іванівна, яка має дві вищі 

освіти. За фахом керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого 

навчання); культосвітній працівник, керівник театрального колективу; вчитель мистецтва, 

«спеціаліст вищої категорії», звання – «вчитель-методист». 

Контингент учнів 

(вихованців) 

Всього 200 учнів, з них: 5-9 класів – 147 учнів, 10-11 класів – 53 учні. Випускників 9 –х класів - 

33 учні. Випускників 11 класів - 23 учні. 

Мова навчання Українська 

Педагогічний 

колектив 

Педагогічний колектив нараховує 28 педагогів, з них всі мають вищу освіту. За кваліфікаційною 

категорією: 10 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (із них 

педагогічне звання «вчитель-методист» 1 особа), 2 педагоги - «спеціаліст першої категорії», 2 

педагоги – «спеціаліст другої категорії», 13 педагогів – «спеціаліст», 1 педагог – «молодший 

спеціаліст». 

Забезпечення 

харчуванням 

У закладі організоване  п’ятиразове вітамінізоване харчування. Всі учні  закладу харчуються 

безкоштовно. 

Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Створення ефективної моделі сучасного 

спеціалізованого закладу освіти  для обдарованих дітей  з поглибленим вивченням дисциплін 

художньо-естетичного та інформаційнотехнологічного профілів».  Заклад є переможцем (ІІ місце) 

п’ятдесят першої Обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини XXI століття» з теми «Українська школа: підвищення якості фізико-

математичної освіти через формування активного навчального простору»  у номінації «Шкільний 

кабінет як творча лабораторія вчителя та юних дослідників»; та переможцем (І місце) п’ятдесят 

третьої  Обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини XXI століття» з теми «Нова українська школа: ІКТ та STEM-технології в освітньому 



процесі та управлінні закладами освіти» у номінації «Модернізація змісту освіти засобами 

STEMтехнологій» Команда учнів є переможцем обласного етапу Всеукраїнського освітнього 

проекту «Відкривай Україну» (презентувавши проект «Від серця до серця»). Учні та педагоги є 

постійними учасниками виставок творчих робіт вихованців  шкіл-інтернатів «Діти діячі 

мистецтва» у Верховній Раді України. Представники закладу є учасниками мережевих академій 

Cisco. Один педагог пройшов навчання та отримав статус тренера мережевих академій Cisco 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

До послуг учнів закладу освіти: бібліотека, спортивний зал,  тренажерна зала, 20 навчальних 

кабінетів, 2 комп’ютерних класи ( 33 ПК), актова  зала, гімнастичний та футбольний майданчики,  

1 майстерня, їдальня.  

 


