
ПАСПОРТ 

Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради Чернігівської 

області 

(назва закладу освіти відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи) 

 

Юридична адреса: 14005, м. Чернігів, вул. Шевчука, 11 

Електронна адреса:  znz32@os.chernigiv-rada.gov.ua 

 

 

1. Загальні відомості про адміністрацію закладу освіти 

 

Директор  ПІБ  Тарасюк Людмила Василівна. 

Дата, місяць та рік народження: 16.05.1966. 

 

Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення 

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. 

Шевченка,1988р. 

Працює на посаді з 2003 року. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання 

«Вчитель-методист», кандидат педагогічних наук. 

 



Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

ПІБ  Максименко Людмила Олексіївна. 

Дата, місяць та рік народження: 22.04.1967 

Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення 

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. 

Шевченка,1989р. 

Працює на посаді з 2003 року. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання 

«Вчитель-методист». 

Заступник директора з 

виховної роботи 

ПІБ Ячмінник Олена Миколаївна. 

Дата, місяць та рік народження: 12.10.1973. 

Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення 

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. 

Шевченка,1996р. 

Працює на посаді з 2001 року. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання 

«Вчитель-методист». 

2. Характеристика закладу освіти 

Учнівський контингент У закладі функціонують 41 класів, навчаються 

1201 учнів (1 кл. – 149 уч., 2 кл – 112 уч., 3 кл. – 120 уч., 4 

кл. – 119 уч., 5 кл. – 152 уч., 6 кл. – 96 уч., 7 кл. – 112 уч., 8 

кл. – 112 уч., 9 кл. – 116 уч., 10 кл. – 57 уч., 11 кл. – 56 уч.). 

У 2018-2019 н.р. запланована кількість 1-х класів - 4, в 

них учнів – 120. 

Профілізація та 

організація 

інклюзивного навчання 

Організовано поглиблене вивчення математики, англ. 

мови, укр. мови та літератури, історії, біології предметів у  

8-9 класах (8 класів). 

У 10-11 класах запроваджено профільне навчання: 

(вказати профілі) фізико-математичний, історичний, 

біологотехнічний. 

 

Кадровий склад 

закладу освіти 

Освітній процес забезпечують 93 педагогічних 

працівників.  

Вищу кваліфікаційну категорію мають 68 вчителів, 

звання «старший учитель» – 24 , «учитель-методист» – 18, 

«Відмінник освіти України» – 8. 

 

Кількість обслуговуючого персоналу - 40 осіб. 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладу 

освіти 

Рік побудови приміщень закладу   1989. 

Заклад розташовано у (пристосованому, типовому) 

приміщенні. 

Проектна потужність закладу  1296 учнів. 

Загальна площа всіх приміщень 8888,4 кв. м. Кількість 

поверхів в основній будівлі закладу  3. 



Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами (архітектурна 

доступність, наявність  пандусу) відсутня. 

Вид опалення закладу (центральне або власна котельня 

(газова або твердопаливна)) центральне . 

Наявність внутрішніх санвузлів  15 . 

Водогін  централізований. 

Каналізація централізована. 

Кількість навчальних кабінетів – 16 . 

Математики – 2, фізика-1, хімія-1, географія – 1, 

української мови і літератури-2, інших мов і літератур 

національних меншин – 1, біології-1, іноземної мови-3, 

кабінет з лінгафонним обладнанням – 1, основ 

інформатики і обчислювальної техніки – 3. 

,Для задоволення потреб дітей у закладі функціонують 

шкільна їдальня на 234 посадкових місць, 3 майстерні, 1  

спортивна зала, 1 бібліотека,  1 актова зала, тощо.  

Наявність кабінетів із сучасним обладнанням 23 

обладнані мультимедійним проектором, 3 інтерактивні 

дошки,  1 лінгафонний кабінет.  

Кількість персональних комп’ютерів у закладі: 52, 22 

ноутбуки, із них підключено до Інтернету 40, термін 

придбання становить понад 5 років 31. 

Кількість інтерактивних комплексів   3. 

Наявність спортивних споруд (футбольне поле, 

спортивний майданчик, яма для стрибків, бігова доріжка). 

Земельна ділянка (площа) 2,04 га, наявність 

Державного акту на землю І-ЧН №001643-632. 

3. Результати забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

Педагогічним колективом Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради 

Чернігівської області забезпечується надання учням якісних освітніх послуг.  

Педагоги та учні є учасниками освітніх програм, проектів Всеукраїнського рівня  

STEM - освіта. 

Учні закладу є активними учасниками інтелектуальних змагань. За останні три 

роки вибороли дипломи.  
У 2014-2015 навч.році 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад учні ліцею отримали 2 

дипломи. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН учні ліцею отримали три дипломи, у ІІІ етапі конкурсу отримано Диплом ІІІ 

ступеня. 

За результатами олімпіад та конкурсу МАН учні ліцею отримали 31 диплом. 

У 2015-2016 навч.році 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

переможцями стали 4 учні, які вибороли 4 дипломи. За результатами ІІ етапу 



конкурсу-захисту Чернігівського територіального відділення Малої академії наук 

України вибороли три дипломи, у ІІІ етапі конкурсу отримано Диплом ІІІ ступеня. 

Учні ліцею брали участь в інтелектуально-творчих конкурсах:  

- Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (2 і 4 місця на 

міському етапі, 3 на обласному);  

- Всеукраїнському конкурсі  з української мови імені Т. Шевченка (1 місце на 

міському етапі, 3 та 4 на обласному); 

- у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі  «Колосок» отримали Сертифікати - 8 

золотих та 12 срібних.  

У 2016-2017 навч. році 

 У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

отримали 6 дипломів. У ІV етапі олімпіад - два.  

 За результатами ІІ етапу конкурсу-захисту Чернігівського територіального 

відділення Малої академії наук України учні вибороли 6 дипломів.  

 У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України отримано диплом ІІІ ступеня. 

У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика в обласному 

етапі зайняли 3 місце. У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської 

молоді імені Т.Г.Шевченка зайняли 2 місце в обласному етапі. 

У  Всеукраїнській науково-технічній виставці конкурсу молодіжних проектів 

“Майбутнє України” Вітун Д. отримав Диплом ІІІ ступеня та отримав грант 1000 грн 

на подальшу роботу над науковими дослідженнями. 

Педагогічний та учнівський колективи Чернігівського ліцею №32 Чернігівської 

міської ради Чернігівської області беруть участь у різноманітних заходах  

1. Диплом та срібна медаль за участь у виставці «Сучасні заклади освіти -2015» 

(12-14березня) у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу» 

2. Літопис сучасної освіти і науки України: «Інститут педагогіки НАПН України: 

90 років історії і звершень» - публікації про Чернігівський ліцей №32. 

3. Диплом Сьомого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» за 

активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання (20-22 

жовтень,2015р.). 

4. Диплом Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 20162 «За 

творчу працю з підвищення якості національної освіти» (2016р.). 

Укладені договори: 

1. Про співробітництво з інститутом обдарованої дитини НАПН України від 

08.12.2016р. 

2. Про спільну діяльність з Національним центром «Мала академія наук України» 

від 01.09.2017р. 

3. Про спільну науково-технічну та науково-педагогічну діяльність з Інститутом 

педагогічних інформаційних технологій від 10.01.2018р. 

4. Про співробітництво в галузі освітньої діяльності з фізичним факультетом 

Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка від 16.11.2017. 

5. Про творчу співпрацю з інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України від 22.11.2017р. 

 

 


