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Матеріально-технічне забезпечення школи-інтернату станом на 

01.01.2019року 
1. Характеристика санітарно-технічного стану будівлі, умов їхньої 

експлуатації: Будівля знаходиться у задовільному стані, ведеться постійний 
контроль за її технічним станом. 

2. Забезпечення обладнанням, інвентарем, інструментами у % від 
потреб: 

кабінетів хімії (біології), фізики – 53%, 
майстерень (обслуг. праці ) – 62%, 
спортзалу – 76%. 
3. Стан будівлі, окремих приміщень: інженерні комунікації – у 

задовільному, робочому стані. 
4. Необхідність виконання поточного та капітального ремонтів: 
ремонт будівлі школи-інтернату у середині та назовні, територія 

спортивних майдачиків та футбольного поля. 
5. Опресовка опалювальної системи – (15липня 2019 р.). 
6. Робота з естетичного оформлення школи-інтернату: 
Під час ремонтних робіт внутрішні приміщення школи-інтернату 

відремонтовано і оновлено тематичними стендами у коридорах на 2 та 3 
поверхах, телевізорами, інтерактивними дошками. Здійснюється озеленення 
та благоустрій всій пришкільній території. 

7. Розпорядження СЕС, пожеже надзору за опаленням, 
водопостачанням, електрогосподарством, сантехнікою протягом року – 
виконуються своєчасно. 

8. Робота з благоустрою територій, спортивних й дитячих майданчиків: 
на спортивних майданчиках встановлено дитячій ігровий комплекс. 

9. Стан спортивного майданчика – задовільний. 
10. Кількість класів та кабінетів, обладнаних у цьому навчальному році. 
Всього: всі кабінети відремонтовано, оновлено меблі і обладнано 

комп’ютерною технікою: ноутбуки, інтерактивні дошки, мфу, документ-
камери. 

Відкрито танцювальний клас. 
В школі-інтернаті обладнано кабінети 6-х класів відповідно до вимог 

НУШ. 
Кабінети фізики, хімії (біології) обладнано комплексами «Єнштейн» для 

проведення практичних і лабораторних робіт 



11. Встановлено інтерактивну підлогу, напільне покриття з безпеки 
дорожнього руху, слідковоий проєктор, театральні різноколярові 
прожектори. 

12. Кабінет інформатики обладнано 12+1 комп’ютерами, 
інтерактивниою дошкою, принтером, документ-камерою. 

13. Медичний центр додатково обладноно вакуумним стерелізатором. 
14. Кабінет ЛФК має сучасне обладнання(велотренажери тощо) 
15. Придбано офісні меблі до кабінетів медіації, хімії, української мови 

та класні кімнати. 
16. В шкільній бібліотеці встановлено ноутбук з виходом в Інтернет. 
17. В школі-інтернаті працює віртуальна бібліотека з виходом в 

Інтернет. 
18. Стан шкільних майстерень, спортзалу, комп’ютерного класу, їдальні 

(обладнання, інвентар): – у задовільному робочому стані. 
19. Дотримується техніка безпеки, охорони праці. 
 
Електронні бази даних 
- Документообігу 
- Учнів 
- Педагогічних працівників 
- Обдарованих учнів 
- Соціальні паспорти класів 
- Моніторингові дослідження знань учнів 
-Моніторингові дослідження роботи вчителів 
- Система ІСУО (ДІСО) 


