
 

Матеріально-технічне забезпечення  

Вільшанського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів   

Вільшанської селищної ради  Кіровоградської області 

 

Упродовж 2020/2021 навчального року проводилася робота щодо 

удосконалення матеріальної бази освітнього закладу. Зміцнення матеріально-

технічної бази закладу освіти здійснювалося за рахунок залучення бюджетних 

коштів та благодійної допомоги. 

За рахунок бюджетних коштів придбано: 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ СУМА 

ДОКУМЕНТАЦІЯ НА БЛИСКАВКОЗАХИСТ 20000 

БЛИСКАВКОЗАХИСТ 140000 

ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ 236000 

ОБРОБКА ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

КОРПУСУ №1 
50000 

РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ ВОДОЙМИ ТА 

ЗАПОВНЕННЯ 
12000 

ПОЖЕЖНИЙ ГІДРАНТ 10044 

ВОГНЕГАСНИКИ 3618 

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ 4500 

ТОНОМЕТР 400 

НОУТБУКИ 2 ШТУКИ  43400 

МАРМІТИ 2 ШТУКИ 42000 

ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТЕР 8458 

СТОЛИ КУХОННІ 2 ШТУКИ 

СТЕЛАЖ 1 ШТУКА 

27000 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА РЕМОНТ 

КОРПУСУ №2 (фарбування підлоги в фойє та 

поверхах, спортивному залі, панелей) 

13525 

ВСЬОГО 849 073,90  

 

 

 



 

Благодійні внески 

• Фарбування  підлоги коридорів, їдальні, східців та поручнів,  

спортивного залу, роздягалень (панелей) корпусу №1 

• Побілка спортивного залу, роздягалень корпусу №1 

• Фарбування панелей 3 поверху 

• Шпаклівка, розчинник, щітки, валіки 

• Побілка майстерні та надвірніх туалетів  

ВСЬОГО  на суму 17 670 грн.  

Вільшанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — це 

заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у 

повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи 

педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. 

Вивчається  іноземна мова – англійська, забезпечується опанування 

комп’ютерних технологій з   2-го класу. 

Загальноосвітній навчальний заклад  розпочав діяльність  01вересня 

1975 року. 

                                                                                                                                               

 Юридична адреса школи: 21600, смт. Вільшанка вул. Миру, 37.                            

   Це одна триповерхова  і одна двоповерхова споруди, обладнані 

відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для 

забезпечення належних санітарно-побутових умов працюючим. У  корпусі               

№ 1: 28 кабінетів, 1  спортивний зал, актова зала, бібліотека, методичний 

кабінет, учительська, кабінет психолога, кабінет медичної сестри, їдальня,                 

5 туалетів. У  корпусі № 2:  9 кабінетів, 1  спортивний зал,  учительська, кабінет 

для дітей з особливими освітніми потребами, 1 туалет. Окремо розташована 

майстерня (столярна та слюсарна). 

Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у балансі. 

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування закладу 

освіти  і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення  закладу освіти  сучасним навчальним і 

спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість 

організувати  освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі 

заходи і т.д. 

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти є одною 

з основних умов успішного здійснення освітнього процесу. Це відображено  у 

Законі України «Про освіту». 

 

 

 

   



Розділ І.  Аналіз стану матеріально-технічної бази 

 

Вільшанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів                                    

Вільшанської селищної ради          

Кіровоградської області 

 

1. Загальна характеристика навчального закладу 

Кількість 

будівель / 

технічний стан 

Проектна 

потужність, рік 

забудови 

Фактична 

кількість 

дітей 

Кількість навчальних, підсобних, 

адміністративних приміщень / 

технічний стан 

1 будівля 

(навчальний 

корпус №1);  

Стан будівлі та 

споруд 

задовільний 

Проектна 

потужність – 690 

учнів; рік 

забудови – 1975  

557 учень 28 кабінетів, 1  спортивний зал, 

актова зала, бібліотека, 

методичний кабінет, учительська, 

кабінет психолога, кабінет 

медичної сестри, їдальня, 5 

туалетів.  Стан задовільний 

2 будівля 

(навчальний 

корпус №2);  

Стан будівлі та 

споруд 

задовільний 

Проектна 

потужність – 240 

учнів; рік 

забудови – 1953  

 9 кабінетів, 1  спортивний зал,  

учительська, кабінет для дітей з 

особливими освітніми потребами, 

1 туалет. Стан задовільний 

3 будівля 

(майстерня) 

Стан будівлі та 

споруд 

задовільний 

  майстерня (столярна та слюсарна). 

Стан задовільний 

 

2. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень 
 

Загальна 

характеристика 

Потребує ремонту 

Корпусу №1 

Кількість поверхів 3 поверхи 1-3 поверхи - частково 

потребують ремонту 

Коридори В задовільному стані Потребують заміни старі віконні 

блоки на металопластикові на 1 

та 2 поверхах     



Сходи В задовільному стані Потребують заміни старі віконні 

блоки на металопластикові  на 3 

поверсі 

Стан віконних 

блоків 

В задовільному стані Віконні блоки потребують заміни 

на металопластикові 

Санвузли В доброму стані 
 

Харчоблок та 

їдальня 

В задовільному стані Потребують заміни старі  меблі 

та віконні блоки  зі сторони 

коридору 

Підсобні 

приміщення 

В задовільному стані 
 

Медичний кабінет В задовільному стані Потребують заміни старі віконні 

блоки на металопластикові   

Навчальні 

кабінети 

В задовільному стані Потребують капітального 

ремонту кабінет мистецтва, 3-й 

поверх 

Актова зала В задовільному стані Потребує капітального ремонту 

Спортивна зала В задовільному стані  Потребує капітального ремонту   

Бібліотека В задовільному стані Потребує заміни віконних блоків 

та дверей 

 Фойє В задовільному стані   Потребує капітального ремонту   

Корпусу № 2 

Кількість поверхів 2 поверхи 1-2 поверхи - частково 

потребують ремонту 

Коридори В задовільному стані       

Сходи В задовільному стані   

Стан віконних 

блоків 

В задовільному стані Віконні блоки потребують заміни 

на металопластикові 

Санвузол В доброму стані 
 

Підсобні 

приміщення 

В задовільному стані 
 

Навчальні 

кабінети 

В задовільному стані Потребують  заміни віконних 

блоків 

Спортивна зала В задовільному стані  Потребує  поточного ремонту   



 Фойє В задовільному стані   Потребує поточного ремонту   

Майстерня 

Столярна   В задовільному стані Потребує капітального ремонту   

Слюсарна В задовільносму 

стані 

Потребує капітального ремонту   

Коридори В задовільносму 

стані 

Потребує капітального ремонту   

 

3. Покрівля 

 

Вид покрівлі Технічний 

стан покрівлі 

Ремонт 

Тверда покрівля корпусу №1 Задовільний Потребує капітального 

ремонту   

Тверда покрівля корпусу №2 Задовільний Потребує капітального 

ремонту   

Тверда покрівля майстерні Задовільний Потребує капітального 

ремонту   

 

4. Загальна характеристика інженерних мереж 

 

Тепломережа

/технічний 

стан 

Водопостачання, 

водовідведення/ 

технічний стан 

Електромережа/

технічний стан 

Прилади обліку/ 

технічний стан 

Автономна.                   

В 

задовільному 

стані 

Централізована.  В 

задовільному 

стані 

Централізована.              

В задовільному 

стані 

В наявності.       В 

задовільному стані 

 

5. Загальна характеристика території 

 
 

Загальна 

характеристика 

Технічний стан та 

потреба в ремонті 

Загальна площа території 1,6 га В задовільному стані 



Площа асфальтобетонного 

покриття 

6497 кв.м. В задовільному стані 

Сходи В задовільному стані   

Огорожа Частково 
 

Загальна кількість зелених 

насаджень 

15 
 

Квітників 5  

Контейнери для вивозу сміття / 

технічний стан, кількість 

2 контейнера. Стан 

незадовільний 

Потребують заміни 

Майданчик на твердій основі під 

контейнери для сміття 

В наявності. Стан 

задовільний 

 

 

6. Оснащення приміщень навчального закладу 

 

Найменування В наявності Потребує заміни 

Харчоблок 

(технологічне 

обладнання / 

господарчі товари) 

В наявності  (жарочна шафа, 

витяжна шафа, плита 

електрична, водонагрівач) 

  

Медичний кабінет 

(ліки / обладнання / 

господарчі товари) 

В наявності препарати, які 

потрібні для надання першої 

допомоги в наявності. 

Ростомір медичний, 

ваги медичні. Не 

вистачає: спірометр, 

динамометр ручний, 

окуляри в дитячій 

оправі, поліхроматичні 

таблиці Є.Б.Рабкіна 

Господарчий 

інвентар 

Навчальний заклад частково 

забезпечений господарчим 

інвентарем 

Віїрні граблі – 10 шт, 

мітла – 1 шт, лопати 

штікові –    10 шт, 

лопати для вбирання 

снігу – 1 шт, відра –      

5 шт 



Бібліотека (книги, 

комп'ютерне 

обладнання тощо) 

Приміщення бібліотеки 

оснащено комп'ютером, який 

підключений до мережі 

Інтернет. Бібліотечний фонд 

складає 13910 шт. Меблі в 

наявності. 

Бібліотечні шафи –      

30 шт 

Навчальні кабінети 

(спеціальне 

навчальне 

обладнання / 

комп'ютерне 

обладнання, меблі) 

Навчальні кабінети забезпечені 

необхідною кількістю меблями. 

5 навчальних кабінетів 

забезпечено мультимедійним 

обладнанням, 9 навчальних 

кабінетів забезпечено 

комп'ютерним обладнанням. Всі 

комп'ютери підключені до 

мережі Інтернет. 

Комплект меблів (столи 

– 90 шт; стільці – 180 

шт, мультимедійне 

обладнання 

 

Розділ ІІ. Висновки та завдання на підставі аналізу стану                  

матеріально-технічної бази Вільшанського закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради               

Кіровоградської області 

 

1. Сильні сторони зміцнення матеріально-технічної бази: 

· Заклад освіти активно працює над впровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій у освітній процес (за допомогою мультимедійного 

обладнання навчальний процес стає більш цікавим та яскравим). 

· Навчальні кабінети та шкільні коридори мають естетичний вигляд. 

· Завдяки частковій заміні старих віконних блоків на нові 

металопластикові у приміщеннях школи підтримується належний 

температурний режим. 

· Дотримання правил пожежної безпеки (щорічно 100% вогнегасників 

проходять технічне обстеження). 

· Щорічно проводяться заміри опору ізоляції. 

· Територія  закладу освіти підтримується у належному стані. 

2. Слабкі сторони зміцнення матеріально-технічної бази: 

· Потребує капітального ремонту  спортивний зал корпусу №1, 

майстерень. 

· Потребує заміни старі віконні блоки на нові металопластикові у  

корпусі №1 та №2. 

· Потребує  комплектації  медичний  кабінет  відповідно переліку. 

· Недостатня кількість меблів відповідно до ростових груп учнів. 

·Питання енергозбереження знаходиться на низькому рівні                                  

(20 % замінено на енергозберігаючі лампи). 

· Потребує  облаштування ресурсна кімната. 

3. Можливості (можливість вирішення питань самотужки); 



Зміцнення матеріально-технічної бази освітнього закладу – це одне з 

найголовніших питань функціонування закладу освіти. Від цього залежить і 

якісний освітній процес, і здоров’я учнів та вчителів, і дотримання правил 

пожежної безпеки, і санітарно-гігієнічний стан приміщень та утримання 

території навчального закладу. Щорічно в закладі освіти проводяться 

косметичні ремонти всіх навчальних кабінетів, санвузлів, підсобних 

приміщень, частково ремонтується цоколь та ганок. 

 

4. Проблеми (питання, що потребують невідкладного вирішення). 

  Заміна вікон корпусів №1 та №2. 

 

Завдання 

1. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

2. Поліпшення умов та безпеки перебування дітей та дорослих в закладі 

та на його території; 

3. Максимально можливе зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій в закладі. 

 

Розділ ІII. Перелік заходів по досягненню поставлених завдань 

упродовж    2021- 2022 років 

 Заходи з поліпшення матерільно-технічного забезпечення (ремонти, 

придбання) 

1. Виконання першочергових капітальних ремонтних робіт (заміна вікон, 

ремонт покрівлі). 

2. Встановлення дитячих ігрових / спортивних майданчиків. 

3. Виконання щорічних заходів з поліпшення протипожежної безпеки, 

готовності закладів до опалювального періоду, тощо. 

4. Придбання меблів. 

5. Придбання технологічного обладнання на харчоблок. 

6. Придбання комп'ютерної техніки та інформаційно-технічного 

забезпечення. 

7. Придбання господарчих товарів та інвентарю. 

8. Оновлення контейнерів для сміття. 

9. Оновлення літератури в бібліотеці. 

10. Встановлення огорожі. 

11. Капітальний ремонт актової зали. 

12. Капітальний ремонт спортивної зали. 

13. Капітальний ремонт вестибюлю. 

14. Капітальний ремонт фасаду. 

15. Капітальний ремонт навчального кабінету №22. 

16. Повірка приладів обліку. 

17. Технічне обслуговування вогнегасників. 

18. Проведення дератизації приміщень. 

19. Придбання принтерів. 

 



Розділ IV.Очікуваний результат реалізації роботи по 

зміцненню матеріально-технічної бази Вільшанського закладу 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів                                    

Вільшанської селищної ради Кіровоградської області 

 

Реалізація зазначеного плану дозволить: 

1. Сформувати безпечні і сприятливі умови для надання повноцінної 

освіти дітей; 

2. Розвинути спортивну та ігрову базу для фізичного виховання дітей; 

3. Створити надійну, розвинену матеріально-технічну базу, що 

відповідає всім вимогам безпеки і комфортності; 

4. Привести навчальний заклад у відповідність до вимог протипожежної 

безпеки; 

5. Привести  заклад освіти у відповідність до вимог                                      

санітарно-епідеміологічної безпеки. 

 

 


