
Матеріально-технічна база навчального закладу 
 

Для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, 

оволодіння учнями базовими загально навчальними вміннями і навичками, 

спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, 

створюються умови для самореалізації. А саме: 

— використовуються можливості шкільного методичного кабінету; 

— бібліотеки; 

— кабінету інформатики; 

— кабінету Захисту Вітчизни; 

— кабінету музики; 

— кабінету фізики; 

— кабінету біології; 

— кабінету історії; 

— кабінету географії; 

— кабінету іноземних мов; 

— комбінованої майстерні по дереву та по металу; 

— майстерні з обслуговуючих видів праці; 

— спортивної зали; 

— актової зали; 

— шкільного музею; 

та інших навчальних кабінетів. 

Адміністрація ліцею спільно з учительським колективом, обслуговуючим 

персоналом та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи 

і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні 

кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням. 

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, є висновки державної 

санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам 

санітарних норм і правил, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. 

Забезпеченість закладу меблями — 80%. Більшість кабінетів і класних кімнат 

відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. 

В ліцеї функціонують їдальня на 60 посадочних місць, актова зала, спортивна 

зала. 

При проведенні поточного ремонту було зроблено наступне: 

- ремонт спортивної зали, відремонтовано та пофарбовано підлогу, гардероб 

та методичний кабінет вчителів фізкультури; 

- зроблено ремонт в усіх навчальних класах; 

- зроблений ремонт усіх коридорів; 

- проведено косметичний частковий ремонт фасаду школи; 

- у їдальні ліцею у двох кімнатах і коридорі демонтовану стару непридатну 

прогнившу підлогу, залито стяжку (власними силами), та поставлено 

плитку (батьки). Вартість плитки та клею 10000 грн. 

- демонтовано прогнившу водостічну систему (використовувалася з 1976 

року), поміняно частину прогнившої стріхи та встановлено нові водостічні 

труби. Вартість матеріалів та роботи 50 000 грн. 

- облаштовано майданчик для роздільного сортування сміття; 

- завершено реалізацію двох проектів за сприяння та фінансової підтримки 



програми USAID DOBRE «Облаштування спортивного майданчика на 

території Великоключівського ліцею» та «Облаштування дитячого 

ігрового майданчика на території Великоключівського ліцею». Усі роботи 

по їх облаштуванню виконані власними силами.  
 


