
Матеріально-технічне забезпечення закладу 

     Позашкільне навчально-виховне об'єднання знаходиться в пристосованих для 

роботи приміщеннях. До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу 

належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, земельна ділянка, рухоме і 

нерухоме майно. Заклад має навчальні корпуси, майстерню, складські кімнати, гараж, 

конюшню, сіносховище, підвал, теплицю, котельню. 

     Належний температурний режим в навчальних кабінетах, інших приміщеннях 

закладу забезпечується індивідуальною системою опалення. Водопостачання - водоводом. 

     Заклад має навчально-дослідну земельну ділянку. 

     Враховуючи реальний стан соціально-економічного розвитку району, відповідність 

санітарно-технічним нормам, правилам і стандартам облаштування та утримання 

позашкільного навчального закладу, навчальним планам та програмам, вимогам до 

матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, можна зробити висновки, 

що будівлі та приміщення, що використовує позашкільний заклад, відповідають 

завданням реалізації позашкільної освіти. 

     На сьогодні в позашкільному навчальному закладі для здійснення навчально-

виховного процесу та інших форм, передбачених Статутом закладу, в наявності є 12 

власних навчальних груп приміщень для занять (навчальні кабінети, живий куточок, 

лабораторія орнітології, теплиця, Музей хліба, Зелена світлиця) і 13 приміщень на базі 

ЗОШ міста, орендованих на умовах співпраці. 

     Кабінети обладнані різними меблями (стільці, столи, шафи, стінки, тощо). 

Загальний стан навчальних кабінетів середній. 

     На основі цього можна зробити висновок, що наявність та стан навчальних 

кабінетів забезпечують стан здійснення навчально-виховного процесу в закладі. 

■       комп'ютер - 5 

■       принтер - 4 

■       сканер - 1 

■       магнітофон - 1 

■       музичний центр - 1 



■       телевізор - 1 

■       відеомагнітофон - 1 

■       фотоапарат - 1 

■       відеотека - 55 

■       карети - 2 

■       сани - 1 

■       збруя - 2 

■       вологі препарати - 12 

■       колекції (насіння, міндобрива та ін.) - 7 

■       прилади загального призначення - 10 

■       обладнання для куточка живої природи - 28 

■       друковані посібники - 69 

■       знаряддя праці для земельних робіт - 95 

■       костюмів художньої самодіяльності - 18 ком. 

■       костюмів казкових героїв - 25 

     Накопичення відповідної літератури, посібників проводиться за рахунок підписної 

літератури. Накопичення інформаційно-методичного банку здійснюється адміністрацією 

закладу, творчо працюючими педагогічними працівниками, шляхом обміну досвідом 

роботи, участі в обласних семінарах-практикумах по профілях роботи, курсової 

перепідготовки при ХОІППО.     Фінансове забезпечення діяльності закладу 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

     Для організації навчально-виховної роботи залучаються кошти з державного 

бюджету та спонсорських надходжень.   

 

 


