
 

Для проведення навчальних занять школа  має  38 навчальних аудиторій загальною 

площею 2127,9 м², які забезпечені обладнанням, приладами, інструментами та 

матеріалами у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін,   4 майстерні загальною площею 252,8  м², спортивний зал площею 535,8 м² та 

актову залу площею 154,8 м². 

Для медичного обслуговування учнів, вчителів та співробітників в школі функціонує 

спеціально обладнаний кабінет медсестри, що забезпечує медичний контроль за станом 

здоров’я школярів в умовах навчально-виховного процесу. 

До послуг учнів – актовий зал загальною площею 

154,8 м², розташований на другому поверсі. Актовий 

зал школи є місцем проведення різноманітних свят та 

позакласних заходів, роботи театрального гуртка та 

репетицій шкільного хору, засідань педагогічної ради 

школи та батьківських комітетів, конференцій та 

семінарів. Актовий зал оснащено музичним центром, мікрофонами, сучасним 

підсилювачем, звуковими колонками, проектором, ноутбуком, проекційним екраном. 

Школа працює за кабінетною системою. В наявності 13 кабінетів початкової школи, 

25 спеціалізованих кабінетів, 4 майстерні, спортзал, бібліотека. 

Спеціалізовані кабінети: української мови та літератури   – 5;  російської мови та 

літератури – 2;  іноземних мов – 5; історії та правознавства – 2;  математики – 4;  фізики – 

1;  хімії – 1; географії – 2; біології – 1; інформатики – 2;  музичного мистецтва – 1. 

Кожен навчальний кабінет обладнаний відповідно до 

нормативних вимог. Санітарно-гігієнічний стан всіх 

приміщень відповідає вимогам. Всі навчальні кабінети 

оснащені класними аудиторними дошками, комплектом 

меблів для учнів, робочою зоною вчителя і комплектом 

меблів для розміщення навчально-наочних посібників, 

технічними засобами навчання і комплектом навчально-наочних посібників і навчального 

обладнання.  

        Шкільні майстерні (слюсарна та столярна) розташовані 

в окремій будівлі (86 м²) та оснащені необхідним 

обладнанням та інвентарем, необхідним для реалізації 

навчальної програми.  



Кабінет з обслуговуючої праці   розміщується в двох спеціально обладнаних 

приміщеннях – навчальна швейна  майстерня та кухня-лабораторія.  

В кухні-лабораторії (загальна площа 49,3 м²) створено всі умови для дотримання 

санітарно-гігієнічних норм під час приготування їжі: підведена холодна вода, є дві 

електричні плити з духовими шафами та мікрохвильова піч, столи для обробки продуктів, 

шафи для зберігання посуду, кухонний та столовий посуд, кухонний інвентар. Швейна 

майстерня (загальна площа 44,5 м²) обладнана 10 столами для креслення викройок і 

розкрою, 19 швейними машинами, манекеном і дзеркалом для примірок, є дошка для 

прасування та електрична праска. 

Школа має спортивний зал, розташований на першому поверсі, площею 535,8 м². 

Спортзал має окремий вихід на вулицю. Для проведення уроків фізичної культури у залі є 

канати для лазіння, перетягування, гімнастичний козел, гімнастичні лави та мати, обручі 

гімнастичні, м’ячі набивні, волейбольні, баскетбольні, щити для метання, тенісний стіл, 

розмічені площадки для гри у баскетбол.  

Для забезпечення навчальної та секційної роботи в школі є спортивний майданчик  

площею 200 м², на якому обладнана площадка з легкої атлетики для школярів. У неї 

входять пряма бігова доріжка, замкнений контур бігової доріжки, місце для стрибків у 

довжину, місце для кидання гранати і ядра, перекладина, огорожа з перекладинами, 

рукохід, баскетбольний майданчик, яма для стрибків у довжину, військова смуга 

перешкод. Працює тренажерна зала для учнів школи. 

На першому поверсі розташовано: харчоблок, 2 їдальні на 60 та 72 місць відповідно.  

В школі використовуються два комп’ютерних класи, інтерактивна дошка, 32 

мультимедійних проекторів, 66 комп’ютерів,  26 ноутбуків, 8 LCD-телевізорів, 18 

принтерів. 

Школа має доступ до швидкісного Інтернету за технологією Wi-Fi.  

Один комп’ютерний клас конфігурації 12+1 

(дванадцять комп’ютерів для учнів та один для вчителя) 

було обладнано у 2010 році, ліцензійне програмне 

забезпечення OC Linux.  

Другий комп’ютерний клас конфігурації 13+1 

(тринадцять комп’ютерів для учнів та один для вчителя) 

було обладнано в 2011 році на виконання розпорядження 

Кабінету міністрів України «Про підписання Згоди (в 

формі обміну листами) між урядом України та урядом 

Китайської народної республіки про надання 



комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України».  

Бібліотека  розташована на першому поверсі основного навчального корпусу школи.  

В приміщенні бібліотеки розміщені дві кафедри видачі книг, читальний зал на 25 

посадочних місця, стелажі – 4 двосторонніх і 6 односторонніх, столи – 8, вітрин – 5.  

В бібліотеці  встановлено:  

 4 комп’ютери – три з них сконфігуровані як робочі місця 

читачів, один – як робоче місце бібліотекаря;  

 БФП Samsung (багатофункціональний пристрій) 

лазерний принтер/ сканер / копір, який приєднаний до робочого місця бібліотекаря;  

 один ноутбук, який забезпечує роботу адміністратора 

шкільного сайту; 

 LCD телевізор – діагональ 47; 

 маршрутизатор  СOMPEX PS2208B, D-Link, які 

забезпечують підключення до мережі Інтернет. 

Бібліотечний фонд 

Вид літератури 2016-2017 н.р. 

Фонд бібліотеки 23720 

Художня література 6239 

Всього підручників 17481 

для 1-4 класів 5599 

для 5-9 класів 9601 

для 10-11 класів 2281 

 


