
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної 

середньої освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

Адреса 

приміщення 

Найменування 

власника 

майна 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Найменування та 

реквізити документа про 

право власності або 

користування 

Документ про право 

користування (договір оренди) 

Інформація про наявність документів про 

відповідність 

строк дії 

договору 

оренди 

(з _____ 

по ____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль

ного 

посвідчен

ня 

санітарним 

нормам 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

нормам 

з 

охорони 

праці 

Дихтинецький 

заклад загальної 

середньої освіти 

Путильська 

районна рада 
27974 

Рішення 27 сесії  

7 скликання  від 

18.02.2010р.  № 9-27/10 

Про об’єкти  та майно 

спільної власності 

територіальних громад, 

сіл, селища району – 

комунальної власності 

районної ради 

- - - 

Акт прийому 

готовності 

Дихтинецької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів  до 

2017/2018  

навчального року  

07.08.2017 №111 

  

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками 

Найменування приміщень навчального призначення, інших 

приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до 

нормативів матеріально-технічного забезпечення та 

санітарно-гігієнічних вимог) 

Кількість приміщень 

(одиниць) 

Площа з розрахунку на 

одного учня (кв. метрів) 

Власні, в оперативному 

управлінні, наймі/ оренді 

приміщення, майданчики 

необхідно фактично необхідно фактично 

        
 



 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків 

Найменування навчальних 

приміщень та майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідно (одиниць) Фактично (одиниць) Відсоток 

потреби 

1-А 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект – 1; подвійні парти - 11 

   

1-Б 

Магнітна дошка – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1;   подвійні парти 

- 10 

   

2-А 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти - 9 

   

2-Б 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; одномісні  парти – 20; 

ноутбук – 1; плазмовий телевізор - 1 

   

3 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти - 14 

   

4-А 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти - 8 

   

4-Б 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 9; 

ноутбук – 1; плазмовий телевізор - 1 

   



Географії 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 14;   

плазмовий телевізор – 1. 

   

Зарубіжної літератури 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 10   

   

Української мови і 

літератури 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 15;  

плазмовий телевізор - 1 

   

Трудового навчання 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1;  верстати: 

токарні по дереву – 3; сверловий – 1; 

токарні по металу – 2; фрезерний – 1; 

комбінований  -1; елетроточильні – 2; 

верстаки: слюсарні – 7; столярних – 7.   

   

Історії 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 15;   

плазмовий телевізор - 1 

   

Інформакики –  

трудового навчання 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти –6; 

одинарних – 7; плазмовий телевізор – 1; 

комп’ютерів - 8 

   

Математики 

Магнітна дошка – 5; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1;  одинарні парти 

– 25;   плазмовий телевізор - 1 

   

Інформакики Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1;    



стілець для вчителя – 1;  подвійні парти – 

11; ноутбук – 1; плазмовий телевізор - 1; 

Мультимедійний проектор – 2. 

Фізики 

 Дошка – 1; стіл для вчителя – 1; стілець 

для вчителя – 1; демонстраційний стіл – 

1; стінка меблева-комплект  – 1; подвійні 

парти – 15;   плазмовий телевізор - 1 

   

Хімії 

Магнітна дошка – 5; стіл для вчителя – 1; 

демонстраційний стіл – 1; витяжна шафа 

– 1; стілець для вчителя – 1;  подвійні 

парти – 17;   плазмовий телевізор - 1 

   

Біології 

Дошка – 1; стіл для вчителя – 1; стілець 

для вчителя – 1;  подвійні парти – 14;   

плазмовий телевізор – 1; 

демонстраційний стіл – 1; 

   

Німецької мови 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 14     

   

Музичного мистецтва 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 15; 

ноутбук – 1;  баян -1; магнітофон – 1; 

ДVД - 1 

   

Військовий  

Магнітна дошка – 3; дошка – 1;  стіл для 

вчителя – 1; стілець для вчителя – 1; 

стінка меблева-комплект  – 1; подвійні 

парти – 14; ноутбук – 1; плазмовий 

телевізор -1 

   

Спортивна зала 
 Стіл для вчителя – 2; стілець для 

вчителя –2;  гімнастичний козел – 1; 

   



гімнастичний кінь – 1; тенісний стіл -2; 

футбольні м’ячі - 4;  волейбольні м’ячі - 

2;  баскетбольні  м’ячі - 6;  лижі - 10; 

обручі - 10; шашки - 6; скакалки - 15;  

сітка волейбольна – 1; канати – 2; 

швецька стінка – 6: щити баскетбольні – 

4; шахмати  - 2;  стенди з навчальними 

нормативами – 8; спортивний майданчик 

– 1; гімнастичний майданчик - 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


