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  Приміщення  Запорізької гімназії №71 

збудоване в 1954 році відповідно до ДБН В 

2.2 – 3:2018 «Будинки і споруди закладів 

освіти».   

Загальна площа земельної ділянки 

складає 14917 м2 Земельна ділянка 

огороджена забором з металевих секцій (119 

шт.) на цегляних стовпах (106 шт.) 

довжиною 490 м.п. В 2017 р. було 

проведено часткову заміну аварійних 

цегляних стовпів на нові за рахунок 

бюджетних коштів. 

В 2021 р. замінено ворота на 

господарчому дворі та проведено ремонтні роботи по штукатурці цоколю огорожі.   

На території розташовані: основна 

будівля гімназії (3756,87 м2), приміщення 

початкової школи (281,2 м2) та  два  

приміщення для господарчих потреб. За 

рахунок бюджетних коштів  в 2017 р. 

проведено поточний ремонт покрівлі та 

встановлено систему водовідводу на 

будівлях початкової школи та будівлі для 

господарчих потреб, а в 2018 – 2020 рр. 

проведено часткову заміну аварійного 

шиферного покриття будівлі гімназії та 

актової зали на металочерепицю (210 м2) та 

замінено слухове вікно.   



Зелена зона складає 13323,2 м2  території. В 

2017 р. за рахунок бюджетних коштів  

висаджено:  сосен Палласа – 20 шт., ялин – 41 

шт., лип – 14 шт., туй золотистих – 29 шт. 

Завдяки перемозі проєкту «Реконструкція 

покриття шкільного подвір’я з розширенням 

ігрової зони» в Громадському бюджеті міста 

Запоріжжя у 2022 р. територія оновиться 

інсталяціями в вигляді «шахових дошок» та 

лавами для відпочинку.  

Під’їздні шляхи та прилягаючі території 

заасфальтовані. На  внутрішньому  дворі 

протягом 2017-2020 рр. за рахунок 

бюджетних коштів, коштів депутатського 

корпусу та коштів БФ «Мрія»  проведено 

заміну 1441,2 м2 застарілого асфальтованого 

покриття на тротуарну плитку з системами 

водовідведення та гідроізоляції фундаменту 

будівлі гімназії.   

Розміри функціональних зон  ділянки 

відповідають ДБН В 2.2 – 3:2018 «Будинки і 

споруди закладів освіти» та   Санітарному 

регламенту у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Зовнішній стан шкільних будівель та 

прилеглих територій виглядає естетично 

привабливим. Стан приміщень відповідає 

санітарно-гігієнічним вимогам.  

Відповідні приписи СЕС та пожежної 

охорони адміністрацією гімназії виконуються 

своєчасно. В  2018 р. за рахунок бюджетних 

коштів встановлено розсувні решітки на вікнах 

1-го поверху, протипожежна сигналізація та 

система оповіщення, металеві протипожежні 

двері в приміщення електрощитових. В 2019 р. 

проведено вогнезахисну обробку дерев’яних 

конструкцій горищного перекриття. Кожного 

року оновлюються та  перезаряджаються 

вогнегасники. В 2021р. проведено  заміну  

дверей на запасних виходах (3шт.).  

Для забезпечення належного рівня безпеки 

учнів, працівників гімназії, збереження 

матеріальних цінностей та недопущення 

вандалізму   в 2017-2019 рр. за рахунок 

бюджетних коштів та коштів  депутатського 

корпусу було встановлено систему 

зовнішнього  та внутрішнього 

відеоспостереження на 26 відеокамер та 

сигналізацію «Тривожна кнопка». 



Для здійснення освітнього процесу заклад 

відповідно до «Ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері загальної середньої освіти»  

забезпечений достатньою кількістю навчальних 

кабінетів.    

Гімназія має 42 обладнаних згідно вимог та 

естетично оформлених кабінетів та 2 ігрові 

кімнати: 

 12 – початкових класів (обладнані 

інтерактивними комплексами); 

 1 – інформатики з сучасними моноблоками та 

інтерактивним комплексом; 

 1 – фізики 

з сучасними моноблоками; 

 15 – кабінетів іноземної мови обладнаних 

ноутбуками та інтерактивними комплексами,  

 по 2 кабінети математики, історії, української 

мови та літератури, російської мови та літератури,  

 по 1 кабінету хімії, фізики, біології, географії, 

музики, спортивна та  актова зала.                 

Навчальні класи та кабінети гімназії забезпечені 

технічним  обладнанням та меблями в обсязі, який 

дає можливість 

проводити 

освітній процес 

на належному 

рівні. Класні кімнати початкових класів та 

навчальні кабінети обладнані меблями згідно з 

вимогами  НУШ та  з віковим складом учнів. 

Засоби навчання та обладнання (крім деяких 

витратних матеріалів), що поставляються та 

використовуються в освітньому процесі, мають  

сертифікат відповідності, технічний паспорт на 

виріб, укомплектовані інструкціями про 

використання і зберігання українською мовою, та 

обов’язковим 

методичним 

забезпеченням для різних видів робіт відповідно 

до навчальних програм. 

На достатньому рівні забезпечені меблями 

кабінети гімназії для кожного учня та обладнані  

робочі місця для педагогічних працівників  в 

класних кімнатах, навчальних кабінетах та 

лабораторіях, призначення яких – збереження 

навчально-наочних посібників, дидактичних 

матеріалів, методичної, художньої та довідкової 

літератури:  

- дошки аудиторні – 52 шт., 



- парти та столи аудиторні – 570 шт., 

- стільці учнівські  - 1212 шт.;  

- столи – 94 шт.;   

- стільці м’які -193 шт.;  

- шафи для наочних посібників – 103 шт.; 

- шафи – стінки -30 шт.;  

а також технічні засоби навчання: 

- моноблоки – 24 шт., 

- ноутбуки – 63 шт.,  

- комп'ютери -17 шт., 

- МФУ- 51 шт.,  

- телевізори -35 шт., 

- інтерактивні комплекти (інтерактивна дошка 

+ проектор) – 9 шт.  

Кожен навчальний кабінет має паспорт, в 

якому відображені загальні санітарно-гігієнічні 

умови приміщення кабінету, організація робочих 

місць, режим роботи кабінету, перелік методичної 

літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, 

наочні посібники та технічне обладнання, постійні 

і змінні експозиції, в більшості кабінетів 

систематизовано навчально-методичне 

забезпечення.   

В 2021 р. Департаментом освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації  було 

придбано та встановлено комплекти засобів 

навчання та 

обладнання 

для кабінетів фізики, біології, хімії, математики, 

географії. 

Це дозволить розширити та оновити зміст, 

форми і методи викладання навчальних предметів 

та надасть здобувачам освіти можливість якісного 

перспективного навчання, що здійснюється у ритмі 

сучасного технологічного розвитку, який 

сприятиме зацікавленості та спонукатиме до 

підвищення 

рівня знань.  

Втілено в 

життя 

грантовий проект від Корпусу Миру «Шкільне 

радіо», а завдяки шкільному проекту 

«Макулатурер» придбано технічне обладнання для 

проведення радіоефірів та різних  свят (підсилювач, 

мікшерний пульт, мікрофони, портативна колонка).  

Ігрові кімнати (50,61 м2 та 49,6 м2) в 2020р. 

обладнано новими м’якими меблями, іграшками, 

столами  та стільцями  гідно з вимогами  НУШ та  

віковим складом учнів. 



В 2021 р., за рахунок коштів від зібраної 

макулатури, повністю модернізовано бібліотеку 

гімназії  та  створено інформаційно-

просвітницький центр. Проведено поточний 

ремонт приміщення, встановлено нові шафи, 

стільці та  облаштовано зручні осередки для 

читання та проведення сучасних зустрічей, 

просвітницьких, освітніх, розвиваючих, 

культурних та виховних заходів. Придбано та 

підключено до мережі Інтернет   сучасну  техніку 

(планшети, телевізор), адже використання 

комп’ютерних технологій – необхідна умова 

формування сучасного іміджу шкільної 

бібліотеки, а найголовніше – інформатизація 

бібліотеки відкриває широкі можливості 

самостійної творчої роботи школярів, підвищує 

відсоток якісної підготовки домашніх 

завдань, зменшує витрати часу на пошук 

необхідної інформації, робить доступ до 

будь-якої інформації відкритим. Постійно 

проводиться робота по оновленню 

книжкового фонду.  

Для систематизації та обліку 

бібліотечного фонду встановлено програму 

«Є-Книга». В 2020 р. проведено ремонт 

книгосховища для підручників. В умовах 

інформатизації школи і суспільства 

першочерговим завданням для шкільної 

бібліотеки стало впровадження в діяльність 

інформаційно-комунікаційних технологій, які 

допоможуть зробити бібліотеку більш 

доступною, привабливою та ефективною.   

Навчальні кабінети з вивчення окремих 

дисциплін   обладнані  відповідно до вимог 

Типового переліку для загальноосвітніх шкіл та 

лаборантських приміщень.  

Кабінет хімії (58,70 м2) обладнано витяжною 

вентиляцією, проточною водою. Кабінет фізики 

(58,79 м2)  та кабінет інформатики  (50,12 м2)  

обладнано  двома комп’ютерними класами  з 

моноблоками (24 шт), які були придбані в 2016 

році за бюджетні кошти та відповідають 

Положенню про навчальні кабінети 

загальноосвітніх закладів, затвердженому 

наказом МОН України за №601 від 20.07.2004 р., 

Санітарному регламенту для закладів загальної 

середньої освіти від 25.09.2020 р. № 2205. 



Навчальні кабінети підключено за тарифами 

безлімітного доступу до мережі Інтернет зі 

швидкістю передачі даних до 100 Мбіт/сек. Це дає 

вільний доступ до світових електронних ресурсів 

під час проведення уроків, а також забезпечує 

потреби вчителів та школярів у позаурочний час у 

підготовці позакласних заходів, пошуку навчальної 

інформації, доступу до навчально-освітніх сайтів 

тощо. 

Функціонують окремі кабінети для директора 

гімназії, адміністрації  та педагогічного 

персоналу.   

Кабінети обладнано усіма необхідними 

меблями, сучасною комп’ютерною, 

копіювальною та мультимедійною технікою, яка 

використовується для підвищення ефективності 

та якості викладання  предметів  

Для ведення адміністративної діяльності 

гімназії обладнано: 

кабінет директора  -14,24 м2 

приймальня – 15.50 м2 

метод кабінет – 26,0 м2 

вчительська – 17,3 м2  

медичний кабінет- 18,24 м2.   

 

З метою чіткої організації режиму дня, який 

відповідає віковим нормам учнів, збереження 

здоров’я й попередження харчових та 

інфекційних захворювань, у школі організовано 

гаряче та буфетне харчування учнів 1-11 класів 

у шкільній їдальні, яку відремонтовано  та 

модернізовано за рахунок депутатського фонду 

в 2017 р., та приміщення кухні,  

відремонтованого та переобладнаного в 2018р.                

Обладнано гардероб для учнів  на 960 місць 

(82,9 м2), гардероб  для персоналу - 3,64 м2, 

гардероб  для учнів початкової школи  на 100 

місць (14,6 м2).  

Приміщення  гімназії забезпечене 

рекреаціями  для початкової школи  (53,58 м2). 

Для проведення занять з фізичної культури  

обладнано  та відремонтовано в 2016 р., за 

рахунок бюджетних коштів, спортивну залу  

(158,10 м2).   

Спортивна зала оснащена типовим 

обладнанням, яке постійно оновлюється за 

рахунок бюджетних коштів, депутатського 

фонду та БФ»Мрія» (велотренажер – 1 шт., 

дошка Євмінова – 2 шт., спортивні мати - 



15шт., м’ячі різні – 103 шт., палки гімнастичні 

– 85 шт., скакалки – 85 шт. та ін.), що дає змогу 

якісно виконувати програму з фізичного 

виховання. Має  окремі роздягальні для 

дівчаток та хлопчиків (17,26 м2) та приміщення  

для зберігання спортивного інвентарю (14,64 

м2).    

Для проведення виховних годин та інших 

шкільних заходів обладнано актову залу (194,8 

м2).  За рахунок депутатського корпусу та БФ 

«Мрія» придбано та встановлено: підсилювач, 

мікшерний пульт, мікрофонна радіостанція, 

звукові 

колонки, стільці, телевізор, кондиціонери. В 

2020 р. проведено ремонтні роботи сцени та 

встановлено моторизований екран з 

проектором. На кожному поверсі гімназії та в 

приміщенні початкової школи  знаходяться 

окремі туалети для дівчаток, хлопчиків та 

педагогічного  персоналу (7 шт.),  в яких 

проведено ремонти та, відповідно до 

Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти від 25.09.2020р. № 2205, 

встановлено двері в кожну кабінку, 

електросушарки для рук та дозатори для 

рідкого мила. 

 В 2017 р. за рахунок міського бюджету 

проведено реконструкцію комплексів 

спортивних майданчиків для проведення занять з 

фізичної культури (2398 м2).   На ньому 

розташовано: поле для мініфутболу зі штучним 

трав’яним покриттям – 1 шт. (1050 м2), 

волейбольний майданчик - 1шт. (162 м2), 

баскетбольний майданчик - 1шт (364 м2), 

гандбольний майданчик – 1шт (800 м2), кругова 

бігова доріжка – 250 м.п.,  

сектор для 

стрибків у 

довжину з пісочною ямою -  1 шт., майданчик для 

тренажерів – 2 шт., майданчик для занять 

гімнастикою – 1 шт., дитячий ігровий комплекс – 

1 шт. 

 Постійно ведеться робота над поліпшенням та 

удосконаленням матеріально-технічної бази 

гімназії.  Ведуться  роботи по заміні застарілих 

вікон та дверей. За допомогою депутатського 

корпусу, благодійних організацій та БФ «Мрія» 

замінено 209 вікон з 212 та 101 двері з 132.  



 Широке використання матеріально-технічної бази дозволяє створити в гімназії 

сприятливі умови для співпраці всіх учасників освітнього процесу, підвищити 

ефективність діяльності кожного та чітко визначити пріоритети існування всієї 

системи, дбайливо і раціонально ставитися до коштів, які витрачаються на розвиток 

матеріальної, технічної, методичної, учбової бази гімназії, де головними є діти з їх 

бажаннями, здібностями, нахилами та вчителі зі своєю професійною майстерністю і 

спроможністю все реалізувати. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 


