
Матеріально-технічне забезпечення 

Запорізької гімназії №71 

 

Приміщення  Запорізької гімназії №71 збудоване в 1954 році відповідно до ДБН 

360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень». 

 Загальна площа земельної ділянки складає 14917м2. Земельна ділянка 

огороджена  забором з металевих секцій (119шт) на цегляних стовпах (106шт) 

довжиною 490м.п. В 2017р. було проведено часткову заміну аварійних цегляних 

стовпів на нові  за рахунок  Міністерства освіти.    На території розташовані: основна 

будівля гімназії (3756,87м2), приміщення початкової школи (281,2м2),  два  

приміщення для господарчих потреб, в яких в 2017р. було проведено капітальний 

ремонт покрівлі за рахунок коштів Міністерства освіти та  комплекс спортивних 

майданчиків. Територія гімназії огороджена. Зелена зона складає 13323,2м2  

території. Під’їздні шляхи та прилягаючі території заасфальтовані. Розміри 

функціональних зон  ділянки відповідають ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди 

навчальних закладів» та   ДСанПіН 5.5.2.008-01. Зовнішній стан шкільних будівель та 

прилеглих територій виглядають естетично привабливими. Стан приміщень 

відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Відповідні приписи СЕС, пожежної 

охорони адміністрацією гімназії виконуються своєчасно. 



Для здійснення 

навчально-виховного 

процесу заклад 

відповідно до 

«Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у 

сфері загальної середньої 

освіти»  забезпечений 

достатньою кількістю 

навчальних кабінетів 

(42шт). 

Навчальні класи та 

кабінети гімназії 

забезпечені технічним  

обладнанням та меблями 

в обсязі, який дає 

можливість проводити 

навчально-виховний 

процес на належному 

рівні. Класні кімнати 

початкових класів та 

навчальні кабінети 

обладнані меблями 

згідно з вимогами до 

вікового складу учнів. 

На достатньому 

рівні забезпечені меблями кабінети гімназії: 

Партами (530шт) та стільцями (1061шт) для кожного учня у класних кімнатах, 

навчальних кабінетах, лабораторіях; 

Столами (89шт),  стільцями (162шт), шафами (49шт)  для обладнання кожного 

робочого місця педагогічного працівника в класних кімнатах, навчальних кабінетах, 

лабораторіях, шафами – стінками (37шт)  у кожному навчальному кабінеті, 

навчальній лабораторії; 

Кожен навчальний кабінет має паспорт, в якому відображені загальні санітарно-

гігієнічні умови приміщення кабінету, організація робочих місць, режим роботи 

кабінету, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, 

наочні посібники та технічне обладнання, постійні і змінні експозиції, в більшості 

кабінетів систематизовано навчально-методичне забезпечення. 

 

В кожному кабінеті гімназії придбані  та встановлені класні  дошки (42шт),  

телевізори, DVD, програвачі, інтерактивні дошки. За потребою  встановлені  

комп’ютери, ноутбуки, МФУ, принтери , мультимедійні пристрої. 

 

 

 



Втілено в життя  

проект «Шкільне радіо».  

Ігрова кімната 

(50,61м2) обладнана 

м’якими меблями (2комп), 

іграшками, столами (6шт)  

та стільцями (15шт) 

відповідно до вікової 

категорії дітей.  

 

Матеріально-технічна 

база бібліотеки (25,97м2) 

відповідає вимогам базових 

документів Міністерства 

освіти України до 

обслуговування читачів та збереження книжкового фонду. Обладнано комп’ютер з 

відповідним комп’ютерним столом показові стенди, тематичні куточки та полички, 

виставки фонду за різною тематикою, книгосховище для підручників. 

Навчальні кабінети з вивчення окремих дисциплін   обладнані  відповідно до 

вимог Типового переліку для загальноосвітніх шкіл та лаборантськими 

приміщеннями.  

Кабінет хімії (58,70м2) обладнано витяжною вентиляцією, проточною водою.  

Кабінет фізики (58,79м2) та  комп’ютерний клас (50,12м2) відповідають 

Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, яке 

затверджене наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., Державним 

санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН 

України від 05.06.2001 р. за № 1/12-1459, в них створені необхідні умови для занять. 

Гімназія підключена до мережі Internet, що дає можливість використовувати 

його на уроках в режимі on-line.  

Функціонують окремі кабінети для директора гімназії, адміністрації  та 

педагогічного персоналу.  Кабінети обладнані усіма необхідними меблями, сучасною 

комп’ютерною, копіювальною та мультимедійною технікою, яка використовується 

для ефективності та підвищення якості викладання  предметів та ведення 

адміністративної діяльності гімназії: 

кабінет директора  -14,24м2 

приймальня – 15.50м2 

метод кабінет – 26м2  

метод кабінет – 20,9м2 

вчительська – 17,3м2  

медичний кабінет -18,24м2.   

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, 

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі 

організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів у шкільній їдальні, яка 



була  відремонтована за рахунок депутатського фонду в 2017р.  та обладнана 10 

столами, 6 стільницями та 70стільцями, електросушаркою для рук (1шт) та ін. 

Обладнаний гардероб для учнів – на 960 місць (52,89м2), гардероб  для 

персоналу -3,64м2, гардероб  для учнів початкової школи -  на 60 місць (4,66м2),  

Приміщення  гімназії забезпечене рекреаціями  для початкової школи  (53,58м2). 

Для проведення занять з фізичної культури  обладнана спортивназала  

(158,10м2).  Спортивна зала оснащена типовим обладнанням, яке оновнювалося за 

рахунок Міністерства освіти та депутатського фонду  в 2017р.  (спортивні мати- 

15шт, м’ячі різні- 103шт, палки гімнастичні-85шт, скакалки-85шт),  що дає змогу 

якісно виконувати 

програму з 

фізичного 

виховання. Має  

окремі роздягальні 

для дівчаток та 

хлопчиків 

(17,26м2) та 

приміщення  для 

зберігання 

спортивного 

інвентарю 

(14,64м2)    

 

Для 

проведення 

виховних годин та 

інших шкільних 

заходів обладнана 

актова зала 

(194,8м2). Придбані 

та встановлені: 

підсилювач, 

мікрофона 

радіостанція, звукові 

колонки, стільці, 

телевізор, 

інтерактивна дошка, 

кондиціонери. 

На кожному 

поверсі гімназії та 

в приміщенні малої школи  знаходяться окремі туалети для дівчаток, хлопчиків та 

педагогічного  персоналу (7шт)  в яких проведені капітальні ремонти.  

 В 2017р. за рахунок міського бюджету  проведено  реконструкцію  комплексів  

спортивних майданчиків для проведення занять з фізичної культури  (2398м2).  На 



ньому розташовані: поле для міні футболу  зі штучним  трав'яним покриттям – 1шт 

(1050 кв.м), волейбольний майданчик -1шт (162 кв.м), баскетбольний майданчик -1шт 

(364 кв.м), гандбольний майданчик  – 1шт (800кв.м), кругова бігова доріжка – 1шт 

(250м.п.), сектор для стрибків у довжину з пісочної ямою – 1шт, майданчик для 

тренажерів – 2шт,  майданчик для занять гімнастикою – 1шт,  дитячий ігровий 

майданчик – 1шт. 

Постійно ведеться робота над поліпшенням та удосконаленням матеріально-

технічної бази гімназії. 

Широке використання матеріально-технічної бази дозволяє створити в гімназії 

творчий дух співпраці вчителів, батьків та учнів, підвищує ефективність діяльності 

кожного та чітко визначає пріоритети існування всієї системи та дбайливо і 

раціонально відноситися до коштів, які витрачаються на розвиток матеріальної, 

технічної, науково-методичної, учбової бази гімназії, де головними є діти з їх 

бажаннями, здібностями, нахилами та вчителі зі своєю професійною майстерністю і 

спроможністю все реалізувати. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


