МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Обладнання та оснащення освітнього процесу у дошкільному підрозділі ЗНВК
«Запорізька Січ» здійснюється відповідно до Закону Україну «Про дошкільну освіту»,
наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного переліку
ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» від
19.12.2017 № 1633
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного
підрозділу – є одним із провідних напрямків роботи. До початку кожного навчального року
працівниками та батьками вихованців проводяться роботи з благоустрою та озеленення
території, придбання меблів, поточні ремонти групових та підсобних приміщень,
замінюється сантехніка, тощо.
Загальна характеристика закладу дошкільної освіти
Заклад освіти розташований у типовій двоповерховій будівлі, яка складається з двох частин
(праве та ліве крило). Побудований у 1965 році, проектна потужність 30 місць (фактична
кількість дітей- 26).
Територія закладу і розташовані на ній будівлі (приміщення закладу, пральня та
овочесховище) загальною площею території – 0,451 га, відповідають санітарним нормам, але
потребують поточного ремонту.
У закладі створені належні умови для
навчання та виховання дітей.
Кількість приміщень:
1. Навчальні:
– 2 групових приміщення, 1 група - І поверх та
1група - ІІ поверх;
- 1 музично-спортивна зала - ІІ поверх.
2. Підсобні:
- харчоблок – 2 приміщення - І поверх;
- комора № 1 – 1 (для продуктів)
- комора № 2 – 1 кімната (І поверх);
3. Адміністративні приміщення:
- кабінет зааступника директора з НВР – 1 кімната, (ІІ поверх)
- кабінет завідувача господарства – 1 кімната, (І поверх)
- кабінет сестри медичної старшої– 1 кімнати, (І поверх)
- ізолятор – 1 кімната, (І поверх)
- кабінет практичного психолога– 1 кімната, (ІІ поверх);
- кабінет музичного керівника/костюмерна - 1 кімната, (ІІ поверх).
3. Пральня - 3 кімнати (окрема будівля).
Аналіз та технічний стан будівель
Загальна площа будівлі – 1273 м2. Дошкільний заклад складається з 2-х частин і кожна з них
має окремий вхід в будівлю і сходові клітки. Горища та підвалу в будівлі немає.
Будівля налічує 62 вікна, 4 вихода.
Покрівля
Загальна площа покрівлі – 816 м².
Дах будівлі – плоский, поєднаний з покриттям, несучими елементами якої є збірні
залізобетонні плити. Покрівля - м’яка, з багатошарового руберойдового покриття з
утеплювачем по цементно-піщаній стяжці. Водовідвід з покрівлі – організований з системою
жолобів і металевих водостічних труб. Технічний стан задовільний.
Покрівля ремонтувалась за бюджетні кошти у 2014 році та у 2018 . Водовідвід з покрівлі
встановлений у 2019 році.
Загальна характеристика інженерних мереж
Дошкільний заклад підключено до міських мереж водопостачання, водовідведення,
теплопостачання. Інженерні мережі в робочому стані, але технічно зношені, бо дитячому
садку більше 50-и років.

Опалювальна система - централізована. Температурний режим дотримується. В 2019 році
встановлений за бюджетні кошти лічильник тепла. Санітарно-технічний стан системи
водопостачання задовільний.
Каналізація - централізована. Санітарно-технічний стан системи каналізації задовільний
(проведено ремонт із заміною сантехніки та каналізаційних труб у групі №1 «Каченята»).
Стан освітлення задовільний.
В підрозділі встановлені прилади обліку:
- електролічильник – 3; - лічильник тепла – 2; - лічильник холодної води – 1.
Всі встановлені лічильники проходять повірку за графіком.
Загальна характеристика території
Загальна площа території – 0,451 га.
Площа асфальтобетонного покриття складає 600 м²:
- 600 м² - в аварійному стані (вибоїни, тріщини, відсутні бардюри).
Огорожа – металева, загальною протяжністю 800 м². Складається з металевих секцій. Стан
незадовільний (більшість секцій відсутня, деякі секції пошкоджені корозією та потребують
заміни).
Територія зелена, наявні квітники та газони.
Дерева, які за віковими показниками підлягають видаленню та
кронування дерев проводиться кожен рік за бюджетні кошти (акт
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та
погодження Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Запорізькій області в наявності).
На території 2 ігрових майданчика з павільйонами для кожної
вікової групи (відремонтована підлога павільйонів у 2018 ).
Технічний стан незадовільний. Термін експлуатації
більше 50 років.
На ігрових майданчиках нараховується 10 малих
архітектурних форм. Стан задовільний. Щорічно
проводиться фарбування, але в зв’язку з
деформуванням деякі з них потребують заміни.
Спортивного майданчика на території закладу не має.
Влітку 2016 року встановлений новий ігровий
майданчик, який складається з 5-ох елементів, ігрова
машина -2015рік.
Господарча зона має окремий в’їзд, на якій знаходяться будівлі для господарчих потреб:
пральня; в підвальному приміщенні знаходиться овочесховище. Стан задовільний, але дах та
двері будівлі потребують заміни.
На господарчій території є 1 контейнер для вивозу сміття (закритий кришкою).
На території підрозділу наявне зовнішнє освітлення. Функціонує у вечірній та нічний час.
Оснащення приміщень навчального закладу
Харчоблок. Приміщення харчоблоку –86,7 м2 розташовано на першому поверсі з виходом
назовні. Укомплектовано необхідним технологічним електрообладнанням (електроплити-3;
електросковорода -1 ; шафа жарочна – 1; тістоміс – 1; електром’ясорубка –1; стан
технологічного обладнання – задовільний, робочий), забезпечено системами холодного та
гарячого водопостачання, теплопостачання та каналізації. Наявне резервне джерело гарячого
водопостачання. Стан харчоблоку, його допоміжних приміщень (комора для сухих продуктів
– 8,6 м2, овочесховище – 45,1 м2), обладнання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
Харчоблок складається з цеху холодної обробки продуктів та гарячого цеху з приготування
страв.
Комори для зберігання продуктів облаштовані дерев’яними стелажами, 4 побутовими
холодильниками, 2 морозильними камерами, вагами. Для довгострокового зберігання овочів
є спеціальне приміщення (овочесховище), яке знаходиться на господарчому дворі.
Харчоблок забезпечений кухонним посудом та технологічним обладнанням: столами для
обробки продуктів харчування з покриттям з нержавіючої сталі та ящиком для хліба.

Приміщення харчоблоку потребує встановлення витяжки та поточного ремонту цехів з
придбанням додаткових стелажів та шаф; заміни вікон; заміни електросковороди, шафи
жарочної, придбання м'ясорубки для готової продукції.
Пральня (57,4 м²) розташована в окремій будівлі, яка складається з 3-х приміщень (пральня,
сушильна, прасувальна). В приміщенні пральні встановлені 2 пральні автоматичні машини
(на 5 кг та 7 кг) та машина для сушки білизни. В прасувальній кімнаті встановлений стіл для
прасування, праска. В сушильній кімнаті встановлені нагрівальні тени для сушіння білизни.
Стан пральні задовільний.
Медичний кабінет та ізолятор знаходяться на першому поверсі. Загальна площа – 25,4м2
Забезпечений необхідним медичним обладнанням, що відповідає вимогам Положень про
медичний кабінет і ізолятор ЗДО. Приміщення відремонтовано в 2017 році та
укомплектоване новими меблями (2 шафи, стіл, 2 кушетки, холодильник, медичні столики,
шафа для зберігання, ростомір, ваги).
В медичному кабінеті знаходиться перелік лікарських засобів, виробів медичного
призначення для надання невідкладної долікарської допомоги. Ізолятор знаходиться поруч з
кабінетом сестри медичної старшої. Поряд з медичним кабінетом та ізолятором є туалетна
кімната, умивальник до якого підведена гаряча та холодна вода.
Підрозділ забезпечений комп’ютерним обладнанням в кількості - 1 комп’ютер (у завгоспа) з
підключенням до Інтернет мережі (за бюджетні кошти), 2 ноутбуки, Wi-Fi,).
Кабінет психолога знаходиться на II поверсі, облаштований 2 двомісними столиками
дитячими стільчиками, столом та стільцем для педпрацівника, шафою для педпосібників.
Музично-спортивна зала (60,8 м2) обладнана відповідно до вимог щодо художньоестетичного розвитку дітей дошкільного віку.

В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: електрофортепіано, музичний центр,
дитячі музичні інструменти, шафа для методичної літератури, обладнання для свят, розваг
тощо. Для задоволення потреб художньо-естетичного напрямку освітньої діяльності
придбані різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий, настільний.
Оскільки, окремого приміщення для занять з фізкультури не передбачено, спортивні свята та
розваги відбуваються у музичній залі, де є необхідний спортивний інвентар. Окрім того, у
кожній групі створені та наповнені необхідним обладнанням та атрибутами для рухливих
ігор центри рухової активності.
У 2019 було проведено частковий ремонт музично-спортивної зали (заміна шпалер). Також у
2018 році встановлені меблі у кабінет музичного керівника та костюмерної.
У кабінеті завідувача господарства, який розташований на I поверсі, наявні стіл для
документації з адміністративно-господарської частини, комп’ютер, стілець, шафа для
роздягання.
Комора кастелянші обладнана полицями для зберігання змінної постільної білизни,
рушників.

Групові приміщення

У групових приміщеннях створені
необхідні
умови
для
належної
організації життєдіяльності дітей.
Групові
приміщення
забезпечені
новими
меблями
(маркованими
відповідно зросту дітей), твердим та
м’яким інвентарем, відповідають
санітарно - гігієнічним нормам.
Розвивальне середовище відповідає
віковим особливостям дітей,
з
урахуванням принципів доступності,
мобільності, змістовності, варіативності, естетичності, зв’язку з реальним життям. Природне
середовище, предметно-ігрове середовище, соціальне середовище. До послуг дітей цікаві
навчально-розвивальні посібники, сучасні ігри та іграшки, які розміщені в ігрових осередках,
і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.
Дошкільний заклад за батьківські кошти забезпечений самими необхідними господарчими
товарами та інвентарем для прибирання приміщень, території закладу. У дошкільному
закладі ведеться постійна та планомірна робота щодо матеріально-технічного забезпечення.
До участі в покращенні умов перебування дітей активно долучаються батьки. Всі технічні
засоби знаходяться в належному технічному стані, поставлені на облік, зберігаються
відповідно до санітарно-технічних вимог.
Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими
господарчими товарами: придбані іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар,
методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари.

