
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №23 

Територія Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №23 

огороджена парканом (частково) та межує з подвір’ями приватного сектору. 

На території розташовані спортивні майданчики (футбольний та 

баскетбольний), клумби, газони, насаджено дерева та кущі. Яскравою 

прикрасою є сучасний ігровий спортивний майданчик, отриманий в результаті 

перемоги у конкурсі від фонду братів Кличків,  обладнаний спортивними 

формами – брусами, упорами, баскетбольними та волейбольними щитами, 

тенісними столами, гімнастичним комплексом. На початку навчального року 

все ігрове  обладнання майданчиків випробується на міцність , що фіксується 

актами. 

Подвір’я школи утримується в належному стані. Його озелененню 

приділяється велика увага. Щороку досаджуються нові дерева та кущі, 

висаджуються квіти на квітниках, по периметру будівлі та на ігрових 

майданчиках. 

Будівля школи побудована за двома проектами: старий корпус  

(двоповерховий) 1924 року та новий корпус (триповерховий) 1964 року, має 

загальну площу 9862м². Корисна площа приміщень складає 5005 м². 

Будівля школи, територія відповідає вимогам СанПін та утримуються в 

належному стані.   

Медичний  кабінет розташований на І поверсі,  використовується за 

призначенням. Має наступне технічне обладнання:  

Найменування засобів вимірювальної техніки 

Гігрометр психрометричний ВІТ-2 

Тонометр механічний AG-1-20  

Термометр скляний ТС-7-М-1 

Опромінювач бактерицидний ОПБ-1-30 

Ваги медичні з ростоміром РС-2000   
 

Медичний кабінет  обладнано  меблями: 

- книжковою шафою, в якій розміщена література з медичного 

обслуговування дітей, організації процесу харчування, довідники; 

зберігаються медичні картки дітей по класах, тут же розміщено папки з 

матеріалами різного спрямування (харчування дітей, медичне обслуговування, 

матеріали з лікувально-профілактичної роботи, санітарно-просвітницької 

роботи, оздоровчої роботи тощо); 

- письмовим  столом з настільною лампою та канцелярським набором, 

стільцями. 



Кабінет оснащено холодильником для  зберігання  ліків, шафою 

аптечною (1шт.) для медичних препаратів, кушеткою, столом медичним, 

кварцовою лампою, проточною холодною водою. Забезпечено медичними 

препаратами у відповідності до «Переліку лікарських засобів та виробів 

медичного призначення у медичному кабінеті навчального закладу для 

надання невідкладної медичної допомоги.  В цьому ж приміщенні 

розташовано ростомір, медичні ваги для зважування дітей. 

Приміщення харчоблоку розташоване на І поверсі, має вихід на вулицю. 

До складу харчоблоку входять: гарячий цех, цех обробки сирої продукції, 

миття посуду, приміщення для зберігання продуктів та роздягальна. Гарячий 

цех оснащено: електричною плитою (1шт.), жарочною шафою (1 шт.), 

електром’ясорубкою (1 шт.), тістомішалкою (1шт.) механічними вагами (1 

шт.).    Все обладнання в робочому стані. Для миття кухонного посуду , 

первинної обробки овочів виділені окремі частини кухні, відокремлені 

перегородками та  оснащені  промаркованими металевими 

столами,  металевими  мийками з нержавіючої сталі для миття та обробки 

сирої продукції. Холодильне обладнання промарковане, використовується за 

призначенням,  оснащено термометрами для контролю температурного 

режиму при зберіганні продуктів харчування.  

Обідня зала обладнана столами та стільцями на 90 місць. В її приміщенні 

знаходиться буфет, де реалізується буфетна продукція.  

Всі інженерні системи харчоблоку - каналізаційна, вентиляційна, 

електрична та система водопостачання в робочому стані. 

  

Оформлення приміщень школи, кабінетів, зали є педагогічно доцільним, 

відповідає естетичним та педагогічним вимогам. Класи, коридори, актова , 

спортивна зали світлих кольорових відтінків, підібрані декоративні сучасні 

елементи для оформлення інтер’єру. У холах та коридорах розташовані 

стенди, що розкривають напрямки роботи закладу, виставки малюнків, 

фотовиставки, розміщені інформаційні куточки.  

Забезпечення школи навчальним, спортивним, наочно-дидактичним 

матеріалом, навчальними посібниками, психолого-педагогічною та 

методичною літературою здійснюється у відповідності до вимог кабінетів. 

Щороку оновлюються учнівські меблі, поповнюється технічна база школи.  

В Мелітопольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №23 працюють 

наступні кабінети: 
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Укомплектованість  
навчальним обладнанням 

повністю частково 

Математики 2 2х56 +  

Фізики 1 85  + 

Біології 1 56  + 

Хімії 1 85  + 

Зарубіжної літератури 1 56 +  

Інформатики 2 2х65 +  

Української  мови та 
літератури 

2 65;56 +  

Історії 1 56  + 

Іноземної мови 6 2х56, 65, 

40,32,28 

+  

Географії, основ здоров’я 1 65 +  

Мистецтв  1 65 +  

Хореографії 1 143  + 

Початкових класів 8 4х65, 

4х56 

 

 

+  

Захист Вітчизни 1 28  + 

Смарт-клас (українська, 

англійська мови) 

1 65 +  

 

Забезпечення школи технічними засобами навчання. 

Всі технічні засоби знаходяться у вільному доступі для педагогів та 

використовуються в роботі з дітьми на 100%, їх застосування роблять процес 

пізнання цікавим, творчим, яскравим як для дітей, так і для педагогів. 

Всі комп’ютери підключені до системи Інтернет. В закладі наявна Wi-Fi зона, 

що знаходиться у вільному доступі. 
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Телевізори 11 11 

Комп’ютери 48 48 

Магнітофони 5 5 

Екрани 2 2 

3D окуляри 1 1 

Багатофункціональний 

принтер 

7 
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Мультимедійний проектор 1 1 

Ноутбук  14 12 

Смарт-дошка 1 1 

Інтерактивний комплекс 5 5 

Планшет  30 30 

2 кабінети інформатики, обладнані комп’ютерами 2016 (каб.№34) та 2008 

року (каб.№28) та інтерактивними дошками, 1 смарт-клас, обладнаний смарт-

дошкою та 30 планшетами. Кабінети англійської мови (№27, 29, 12) обладнані 

комп’ютерною технікою та інтерактивними комплексами.  

            Актова зала, площею 240 м², є осередком естетичного виховання 

школярів, у ній   проходять  свята, тренінги, зустрічі, розваги, театральні 

вистави. Має сучасний естетичний вигляд, обладнана сучасними меблями, 

плазмовим телевізором. Одночасно приймає 230 учнів. 

         Спортивна зала школи площею 320 м², роздягальні знаходяться на  

капітальному ремонті.  

  Функціонування бібліотеки школи спрямоване  на роботу дітей з 

книгою, в ній знаходяться сучасні полички з книгами, ілюстрації, 

влаштовуються тематичні виставки до Міжнародного дня рідної мови, 

Шевченківських днів тощо. Бібліотека оснащена 2 комп’ютерами, 

підключеними до Інтернет-мережі. Книжний фонд шкільної бібліотеки 

включає: 

Кількість книг 12559 

Кількість брошур, журналів 186 

Кількість навчальних підручників 9039 

Кількість науково-педагогічних та 

методичних посібників 

382 

Наявність періодичних видань 86 

 



Наявність та стан первинних засобів пожежогасіння та 
протипожежного інструменту  

вогнегасники 24 шт. 

пожежні рукава   9 шт. 

пожежні стволи   9 шт. 

гаки 3 шт. 

лопати 1шт. 

сокири 2 шт. 

ломи 3 шт. 

відра 2 шт. 

ящик з піском 1шт. 

протипожежне покривало (кошма) 1 шт. 

 

 

 


