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про  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЛАТИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 
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ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Харківської області станом на 01.01.2021 

 

 

Рік 
заснування  

  1922 рік  

Директор  
закладу 

Скрипка Наталія Василівна, освіта вища, за фахом вчитель 
російської мови і літератури, має кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-

методист». Заклад очолює з 2014 року. 
 

Контингент 
учнів 

У КЗ «Слатинський ліцей» 601 дитина, з них дошкільний 
підрозділ – 125 дітей, учнів 1-4 класів – 196 учнів, 5-9 
класів – 238 учнів, 10-11 класів –36 учнів. 

Випускників 9-х класів - 45 учнів. 
Випускників 11 класу – 23 учня. 
 

Мова 
навчання 

 

Українська  мова. 

Профільне 
навчання 

Освітній процес здійснюється у 10 класі за філологічним 
напрямком, профіль – українська філологія, у 11 класі – за 
універсальним профілем 
 

Педагогіч 

ний 
колектив 

У педагогічному колективі працює  43  педагога, з них: 

41- мають вищу освіту, 
2  - неповну вищу, 
Вищу кваліфікаційну категорію мають  11 чол., 
І кваліфікаційну категорію –   10  чол.,  
ІІ кваліфікаційну категорію –  14 чол.,  
категорію „спеціаліст” –  6 чол. 
тарифний розряд -  2 чол. 
Мають звання  «вчитель методист» - 2 (Скрипка Н.В., Таранов 
В.Г.) 
 «вихователь методист» -1 (Онопрієнко О.В.) 
Старший учитель – 8 (Коломієць І.Ф., Назаренко Т.С., Котова 
С.М., Кузьміна Н.В., Гужва О.Є., Лисенко А.І., Дудник З.М., 
Лобасенко Т.В.) 
Нагороджена знаком «Відмінник освіти» та знаком Василь 
Сухомлинський - 1 (Скрипка Н.В.) 
 

Забезпечен 

ня харчуван 

ням 

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100 %  
забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій  
(3 дитини).  
 
 



Творчий 
потенціал 

Педагогічний колектив спрямовує організаційно-методичну 
роботу на реалізацію районного вектору та вектору закладу з 
теми  «Створення умов для розвитку інноваційного освітнього 
середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації 
компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму». 
Наші досягнення: 

- учитель початкових класів Лупівовк Л.О.стала 

переможцем І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2019» у номінації «Вчитель інклюзивного 
класу» та фіналістом ІІ (регіонального) туру; 

- учитель географії Хижняк Н.М. стала переможцем І 
(зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2019» у номінації «Вчитель географії» та фіналістом 
ІІ (регіонального) туру; 

- Скрипка Н.В., директор КЗ «Слатинський ліцей» 
нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної 
державної адміністрації. 

Заклад став учасником Десятої Міжнародної виставки «Сучасні 
заклади освіти 2019» та отримав диплом та Срібну медаль у 
номінації «Сучасний вектор розвитку інклюзивної освіти в 
Україні». 
На базі закладу проведені районні методичні об’єднання 
вихователів старших груп, вчителів 4-х класів, вчителів 
образотворчого мистецтва, математики. 

 

Гурткова 
робота 

У закладі працюють гуртки:   
- волейбольна секція; 

- «Юний музеєзнавець»; 

- «Юні екскурсоводи»; 
- «З книгою у світ мистецтва»; 
- Театральна студія 

- гурток з військово- патріотичного виховання;  
- хореографічний;  

- «Юні джурівці; 
- декоративно-прикладного мистецтва;  
- гурток з художньої гімнастики гімнастики, спортивного 

орієнтування, карате, велотуризм (ДЮСШ) 
Підвіз учнів 
та вчителів 

До школи підвозяться 75 учнів.  
 
 

Матеріаль 

но-технічне 
забезпечен 

ня 

До послуг учнів   35  навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних 
класи (10 ПК+ 6 ПК), спортивна зала, гімнастичний та 
футбольний майданчики, їдальня, актова зала.  

Книжковий фонд бібліотеки становить 22413 примірників, 
з них: підручників – 9072 екз., художня література – 13341 екз. 

 

Досягнення 
вихованців 

Учні закладу є активними учасниками та переможцями 
районних та обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 



спортивних змагань. Маємо такі перемоги: 
• Панченко Вікторія, учениця 8 класу – ІІ місце у ІІ 

(районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
географії  (вчитель Хижняк Н.М.);  

• Синиця Михайло,  учень 7 класу – ІІ місце у ІІ 
(районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики (вчитель Коломієць І.Ф.);  

• Синиця Михайло, учень  7 класу – ІІ місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (вчитель 
Коломієць І.Ф.);  

• Бондаренко Альона, учениця 8  класу – ІІІ місце у ІІ 
(районному)  етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики (вчитель Коломієць І.Ф.); 

•  Керемет Кіріл, учень 7  класу – ІІІ місце у ІІ 
(районному)   етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики (вчитель Коломієць І.Ф.); 
• Коршикова Владислава, учениця 10  класу – ІІІ 

(районному)   місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з історії (вчитель Таранов В.Г.); 

 Пудря Єлизавета, учениця 11класу, абсолютний 
переможець районної патріотичної акції «Слобожанські 
дзвони Перемоги»; 

 Кононенко Нікіта, учень 2а класу – ІІІ місце в 
обласних змаганнях з міні-футболу «Кубок молоді – 2019» 

 Пудря Єлизавета, учениця 11класу, переможець 
районної патріотичної акції «Пізнай себе, свій рід, свій 
нарід»; 

 Сучкова Анастасія, учениця 8б класу – «Міс фітнес – 

модель WFF» Харківської області; 
 Хореографічний колектив «Аквамарин» - Диплом І 

ступеня Всеукраїнський різножанровий фестиваль-конкурс 
«Star – time»; 

 Хореографічний колектив «Аквамарин» - ІІ місце 
Міжнародний фестиваль- конкурс «Весняне сонечко 
мистецтв»; 

 Хореографічний колектив «Аквамарин» - Диплом ІІІ 
ступеня Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс 
«Запали зірку» 

 

 

Директор КЗ «Слатинський ліцей»                           Н.В.Скрипка                                      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


