
ДОДАТОК А 

ДІАГНОСТИКА ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ З НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ В МОСТІВСЬКІЙ ОТГ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Додаток А.1 – Порівняння результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів освіти  

Мостівської ОТГ  
 2017 

 

2012 

% учасників, які отримали відповідний результат за 
шкалою 100-200 балів 

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів 

Не 
подолали 

поріг 

100-
120 

120-140 140-
160 

160-
180 

180-
200 

100-
123,5 

124-
135,5 

136 -150 150,5-
161,5 

162-
172,5 

173-
183 

183,5-
190 

190,5-
200 

Українська мова і література 

Мостівський 
НВК 

15,79 52,63 15,79 10,53 0 5,26 0 26,67 46,67 13,33 0 13,33 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

0 57,14 0 14,29 14,29 14,29 0 0 0 100,0 0 0 0 0 

Доманівський 
район 

10,0 33,33 15,0 22,5 10,0 9,17  

- 
Миколаївська 
область 

7,77 22,65 26,33 20,63 14,54 8,07 

Україна 7,56 20,54 22,26 19,52 17,55 12,57 

Історія України 

Мостівський 
НВК 

42,86 14,29 14,29 14,29 14,29 0 18,18 27,27 27,27 18,18 0 9,09 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

25,0 0 0 25,0 25,0 25,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 



Доманівський 
район 

23,16 29,47 17,89 15,79 8,42 5,26  

 

- Миколаївська 
область 

14,82 34,42 23,69 18,14 7,88 3,05 

Україна 14,3 27,95 21,75 18,78 11,57 5,65 

Математика 

Мостівський 
НВК 

62,5 31,25 6,25 0 0 0 40,0 10,0 40,0 10,0 0 0 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

50,0 25,0 0 25,0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 

Доманівський 
район 

33,96 33,96 15,09 7,55 5,66 3,77  

- 
Миколаївська 
область 

20,95 27,23 19,79 15,62 11,06 5,36 

Україна 16,47 24,02 19,19 17,07 14,65 8,60 

Біологія 

Мостівський 
НВК 

12,5 50 25,0 12,5 0 0 11,11 0 55,56 0 33,33 0 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

0 60,0 20,0 20,0 0 0         

Доманівський 
район 

18,29 30,49 26,83 17,07 6,10 1,22         

Миколаївська 
область 

14,96 27,80 28,86 15,68 8,88 3,82         

Україна 12,93 24,83 26,36 17,36 12,73 5,79         

Географія 

Мостівський 
НВК 

0 0 0 0 0 100,0 14,29 57,14 14,29 0 14,29 0 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 



Доманівський 
район 

18,42 13,16 34,21 13,16 7,89 13,16  

- 
Миколаївська 
область 

7,36 24,54 26,02 22,58 14,03 5,47 

Україна 9,08 22,65 24,93 20,22 16,04 7,08 

Англійська мова 

Мостівський 
НВК 

- - 

Сухобалківська 
ЗОШ 

0 0 50,0 50,0 0 0 - 

Доманівський 
район 

36,84 21,05 21,05 15,79 0 5,26  

 

- Миколаївська 
область 

25,14 20,79 17,0 16,62 11,59 8,86 

Україна 15,14 18,19 17,44 20,32 16,34 12,57 

Фізика  
Мостівський 
НВК 

- 0 0 0 100,0 0 0 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

100,0 0 0 0 0 0 - 

Доманівський 
район 

62,5 12,5 25,0 0 0 0 - 

Миколаївська 
область 

28,93 31,04 20,21 10,57 7,40 1,85 

Україна 22,61 28,2 19,37 15,07 10,29 4,46 

Німецька мова 

 

Мостівський 
НВК 

15,79 52,63 15,79 10,53 0 5,26 0 100,0 0 0 0 0 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

0 57,14 0 14,29 14,29 14,29 - 



Доманівський 
район 

10,0 33,33 15,0 22,5 10,0 9,17  

- 
Миколаївська 
область 

23,81 16,67 19,05 14,29 9,52 16,67 

Україна 22,72 15,53 10,64 12,25 13,54 25,31 

Російська мова 

Мостівський 
НВК 

42,86 14,29 14,29 14,29 14,29 0 - 

Сухобалківська 
ЗОШ 

25,0 0 0 25,0 25,0 25,0 - 

Доманівський 
район 

23,16 29,47 17,89 15,79 8,42 5,26  

- 
Миколаївська 
область 

11,76 20,0 18,82 24,71 18,82 5,88 

Україна 10,59 18,50 23,17 19,93 19,18 8,63 

Хімія 

Мостівський 
НВК 

- 33,33 0 66,67 0 0 0 0 0 

Сухобалківська 
ЗОШ 

- - 

Джерело:http://testportal.gov.ua/tag/rezultaty-zno-2018/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://testportal.gov.ua/tag/rezultaty-zno-2018/


 
Додаток А.2 – Кількість працівників у розрізі закладів загальної середньої освіти, осіб  

 

Назва закладу Кількість 
працівників 

Кількість педагогічних працівників з них спеціалісти Мають 
педагогічні 

звання Всього на 1 
учня 

всього % до загальної 
кількості 

на 1 учня вищої 
категорії 

І 
категорії 

ІІ 
категорії 

спеціаліст Без 
категорії 

Мостівський 
НВК 

61 4,6 28 45,9 10,07 8 2 4 13 1 8 

Сухобалківська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

27 3,3 16 59,3 5,56 7 4 3 2 0 2 

Олександрівська 
ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

15 3,1 11 7,3 4,27 2 1 3 1 4 1 

Лідіївська ЗОШ 
І-ІІ ступенів 

16 3,6 16 100 3,62 4 3 2 1 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А.3 – Загальна характеристика будівель, в яких знаходяться заклади освіти Мостівської ОТГ 

Заклади  Рік побудови 
або 

капітального 
ремонту 

Загальна 
плаща 

приміщень, 
кв. м 

Проектна 
місткість 
будівель, 

місць 

 Кількість 
учнів або 

дошкільнят 

Кількість 
дітей у % до 

проектної 
місткості  

У 
середньому 
кв. м  на 1 

дитину 

Примітка 

Мостівський Навчально-

виховний комплекс 

Рік введення у 
експлуатацію:   
Будинок 1: 
1912; 

Будинок 2: 
1960 

Будинок 3: 
1917  

1074 

Будинок 1: 
200 місць; 
Будинок 2: 
150 місць; 
Будинок 3: 
60 місць. 

273 учні; 
43 

вихованці 
д/с 

 

 

 

 Сучасний стан приміщення Мостівського НВК   є 
незадовільним, протягом 50 років капітального 
ремонту корпусів не було. 

 

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів у Сухій 
Балці  

Рік введення у 
експлуатацію:    
– 1979  

1956 

200  92  

  Сучасний стан приміщення задовільний , протягом 
50 років капітального ремонту не було. Потребує 
капітального ремонту покрівля, підлога у їдальні.  

 

Загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів у Лідїівці 

Рік введення у 
експлуатацію:    
– 1967 

300 

60  59  

  Навчальний процес у закладі проводиться у двох 
будівлях. Приміщення початкової школи збудовано 
у 1967 році,  загальна площа - 300кв.м., розрахована 
на 60 учнів ( фактично навчалося у 2017-2018 н.р. 25 
учнів), опалення – пічне (4 груби). Стан приміщення 
задовільний,у класних кімнатах зроблено якісний 
капітальний ремонт (за рахунок спонсорів). 5-9 

класи навчаються у пристосованому орендованому 
приміщенні, стан навчальних кабінетів задовільний. 

 



Загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів у 
Олександрівці 

Час введення 
у 
експлуатацію:    
– 1976 

720 

100  49  

  Школа знаходиться у пристосованій будівлі. 
Капітальний ремонт проводився у 2011-2012 роках ( 
замінено вікна, двері, утеплено стіни, горище). Стан 
приміщень задовільний. Щороку проводиться 
косметичний ремонт. 

 Дитячий садок у 
Мостовому  

Рік введення у 
експлуатацію
???? Як ДНЗ  з  
1966 

375 

55  58  

  ДНЗ знаходиться у пристосованому приміщенні. У 
2017 році було зроблено капітальний ремонт даху та 
фасаду закладу. Опалення – котел твердотопливний. 
Приміщення харчоблоку знаходиться  
незадовільному стані. Щороку проводиться 
косметичний ремонт у середині приміщення.  

 Дитячий садок у Сухій 
Балці  

Рік побудови 
– 1996. Рік 
введення у 
експлуатацію: 
– 2006 

140 

20 31  

  ДНЗ знаходиться у пристосованому приміщенні 
(колишній будинок голови колгоспу). Потребує 
капітального  ремонт дах та  санації  фасад  заклад. 
Заклад опалюється електроопаленням. Стан 
приміщення – добрий.  Щороку проводиться 
косметичний ремонт у середині приміщення. 

 Дитячий садок у 
Лідіївці 

Рік введення у 
експлуатацію:    
– 1994 

125 

17 26  

  ДНЗ знаходиться у пристосованому приміщенні. У 
2018 році було зроблено капітальний у середині 
приміщення закладу  та замінено систему опалення. 
Проблемою є відвідування дітьми  закладу.  

 

 

 

 



Додаток А.4 – Оцінка відповідності закладів загальної середньої освіти Мостівської ОТГ вимогам нового 
освітнього простору  

 

Оцінка відповідності класів початкової школи вимогам нового освітнього простору  
 

Осередки у навчальному класі Мостівська Сухобалківська Олександрівська Лідіївська 
Кількість класів, які потрібно буде обладнати 
протягом 5 років 

8 5 5 5 

Кількість класів, які уже повністю, або 
частково обладнані (на скільки відсотків) 

1/50 1/50 1/20 1/20 

Чи обладнано для перших класів*:     

осередок навчально-пізнавальної діяльність з 
відповідними меблями 

 

 

ні ні ні ні 

змінні тематичні осередки, в яких 
розміщують дошки/фліпчарти/стенди тощо 

ні(фліпчарт) ні (фліпчарт) Ні 
( дошка, фліпчарт) 

Ні(дошка, 
фліпчарт) 

осередок для гри, оснащений настільними 
іграми, інвентарем для рухливих ігор 

так так так так 

осередок художньо-творчої діяльності з 
поличками для зберігання приладдя та 
стендом для змінної виставки дитячих робіт 

ні ні ні ні 

куточок живої природи ні ні ні Ні 
 

осередок відпочинку з килимом для сидіння 
та гри, стільцями, кріслами-пуфами, 
подушками з м’яким покриттям 

Ні(потрібно килим, 
крісла-пуфи 20 шт) 

Ні (потрібно килим, 
крісла-пуфи 10 шт ) 

Частково ( килим, 
крісла-пуфи 5 шт.) 

ні( килим, 
крісла-пуфи 5 
шт.) 

дитяча класна бібліотечка так так так так 

осередок вчителя, оснащений столом, 
стільцем, компютером, полицями/ящиками, 

Ні(придбано тільки 
ноутбук) 

ні(придбано тільки 
ноутбук) 

ні(придбано тільки 
ноутбук) 

ні(придбано 
тільки ноутбук) 

Заплановано до 01.11 закупити тільки парти! 



шафами для зберігання дидактичного 
матеріалу 

*Відповідаєте так, ні або частково. Якщо Ваша відповідь ні або частково – доповнюєте відповідь, переліком обладнання, 
яке Вам потрібне і в якій кількості (наприклад, комп’ютер – 1, пуфи – 4 шт. і т.д.) 
 

 

Енергозберігаючі заходи (для усіх закладів) 
 Мостівська Сухобалківська Олександрівська Лідіївська 

Чи утеплене горищне 
приміщення або дах 

Ні,нема потреби  Ні, є потреба так Ні, є потреба 

Чи утеплений фасад є часткова потреба 
на утеплення 2 та 3 
корпусів, їдальні, 
мАйстерні та 
спортзалу 

Ні, є потреба так Ні, є потреба 

Чи замінені вікна, двері Частково , є потреба 
в заміні 20 вікон 

так так так 

Чи ізольовані стелі підвалу Ні, нема потреби Ні, нема 
потреби 

Ні, нема потреби Ні, нема потреби 

Інші енергозберігаючі заходи 
(вказати які) (модернізація 
опалювальної системи, 
встановлення лічильників 
тощо).  

Є потреба в заміні 
системи опалення 
(переведення з 
пічного на 
електроопалення) 

- - Частково(переведення 
початкової школи  з 
пічного на 
електроопалення, 

Відповідаєте так, ні або частково. Якщо Ваша відповідь ні, то вказуєте чи є потреба 

 

 

 



Наявність комунальних послуг 

 

 Мостівська Сухобалківська Олександрівська Лідіївська 

Водозабезпечення холодне так так так так 

Гаряче водозабезпечення так так так так 

Водовідведення так так так так 

Де знаходиться туалет В приміщенні В приміщенні Ні, у приміщенні 
є біотуалет 

В приміщенні 

Опалення (яке?) пічне Централізована 
котельня 

Централізована 
котельня 

Пічне та 
централізована 
котельня 

 

 

Оцінка відповідності школи вимогам нового освітнього простору  
 

Зони Мостівська Сухобалківська Олександрівська Лідіївська 
Зони загального використання (холи, 
коридори, сходи тощо), а саме 

- сучасні дизайнерські підходи в 
оформленні внутрішнього простору та 
елементи дизайну - 3D, перспектива, 
колористика, цікава для дітей 
тематика, що розвиває творче 
мислення, широкий світогляд та 
естетику 

Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні 

ВІДПОЧИНКОВІ (РЕКРЕАЦІЙНІ) ЗОНИ:  

- умови для активного відпочинку 
(розмітка "класики", лабіринт, 
тощо), столи для настільного тенісу, 
тощо 

Частково, є потреба у 
столах для настільного 
тенісу ,шахах, шашках 

Частково, є 
потреба у столах 
для шахів, 
шашках 

Частково, є потреба 
у столах для 
настільного тенісу 
,шахах, шашках 

Частково, є 
потреба у 
столах для 
настільного 



тенісу ,шахах, 
шашках 

- можливість використовувати стіни для 
творчості (рамки для малюнків, дошки 
для малювання, тощо) 

Ні,є потреба у дошках  
для малювання 

Ні,є потреба у 
дошках  для 
малювання 

Ні,є потреба у 
дошках  для 
малювання 

Ні,є потреба у 
дошках  для 
малювання 

СПОРТИВНО-ФІЗКУЛЬТУРНІ 
ПРИМІЩЕННЯ 

- спортивний зал з візуалізацією, що 
мотивує, та дизайном на спортивну 
тематику 

Пристосоване 
приміщення без дизайну 

Приміщення без 
дизайну 

Приміщення без 
дизайну 

Відсутня 
взагалі 

- сучасне спортивне обладнання Відсутнє Відсутнє Відсутнє Відсутня 

- тренажерний зал з обладнанням для 
тренувань та хореографічних занять 

Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній 

АКТОВА ЗАЛА 

- творче оформлення зали - сучасний 
дизайн та візуалізація 

Відсутня  Відсутня Відсутня Відсутня 

- обладнання для презентацій та 
творчих заходів (проектор, комп'ютер, 
мікрофон, тощо) 

так Частково,є потреба 
у  проекторі та 
мікрофонах  

Частково,є потреба у  
проекторі та 
мікрофонах 

Частково,є 
потреба у  
проекторі та 
мікрофонах 

ЇДАЛЬНЯ     

- оформлення приміщення - еко-

тематика здорового якісного 
харчування та здорового способу 
життя 

ні ні ні ні 

- сучасний інтер'єр ні ні ні ні 
БІБЛІОТЕКА 

- сучасне оформлення та дизайн 
приміщення, комфортні меблі 

Ні, є потреба у 
меблях,орг. техніці 

Н,і є потреба у 
меблях,орг. техніці 

відсутня відсутня 

- комп'ютерна зона для он-лайн 
навчання 

ні ні   



- проектор та екран (можливість 
використовувати бібліотеку для різних 
форм організації навчання) 

Ні є потреба у проекторі 
та екрані 

Ні є потреба у 
проекторі та екрані 

  

САНІТАРНІ ПРИМІЩЕННЯ, ТУАЛЕТИ 

- сучасний дизаин 

так ні ----------------- так 

- окремі кабінки ттак та ------------------ так 

- тепла вода, засоби гігієни, дзеркала, 
тощо 

так ні ----------------------- так 

ВІДПОЧИНКОВО-ІГРОВІ ЗОНИ 

- зона для активного відпочинку - 
доріжки для прогулянок, лабіринти, 
обладнані (пристосовані) зони для 
рухливих та розвивальних ігор на 
свіжому повітрі 

ні ні ні ні 

- окрема ігрова зона для початкової 
школи 

ні ні ні ні 

- зона для пасивного відпочинку - 
тіньові навіси, лавки з ортопедичними 
властивостями  

Ні, є потреба в  тіньових 
навісах , лавках  з 
ортопедичними 

властивостями 

ні , є потреба лавках  
з ортопедичними 
властивостями 

Ні, є потреба в  
лавках  з 

ортопедичними 
властивостями 

Ні, є потреба в  
тіньових навісах 
, лавках  з 

ортопедичними 
властивостями 

- сучасні ландшафтні рішення     

СПОРТИВНА ЗОНА     

- обладнаний спортивний майданчик з 
біговою доріжкою та умовами для 
спортивних ігор (баскетбольні стенди, 
волейбольні штанги) 

Частково,потреба у 
волейбольних штангах та 
сучасною біговою 
доріжкою 

Так, є потреба у 
сучасній біговій 
доріжці 

Так, є потреба у 
сучасній біговій 
доріжці 

Ні, є потреба  в 
баскетбольних 
стендах , 
волейбольних 
штангах 

- футбольне поле з природним або 
штучним покриттям 

Планується завершити 
буд.роботи до 01.09.2018 

- -  

- гімнастичне та фізкультурне 
обладнання (турнік, лазанка, рукохід, 

так так так так 



лабіринт, брус, шведська стінка, стійка 
для стрітболу, тощо) 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗОНИ     

- обладнана (пристосована) зона для 
проведення уроків (природничий 
напрямок, творчість, трудове 
навчання) на свіжому повітр 

Ні, є потреба Ні, є потреба ні ні 

- зона для дослідно-експериментальних 
робіт з природничого напрямку 

Ні, є потреба Ні, є потреба ні ні 

- зона з розміткою дорожнього руху 

(пішохідні переходи, основні дорожні 
знаки) для навчання основним ПДД 

Ні, є потреба Ні, є потреба Ні, є потреба Ні, є потреба 

ТРАНСПОРТНА ЗОНА, ПІД'ЇЗДИ, 
ДОРОГИ 

    

- забезпечення капітального ремонту 
основних доріг по маршруту 
підвезення дітей 

Ні, є потреба( дорога у 
аварійному стані Мостове-

Олександрівка) 

Ні, є потреба 
(Аварійна Суха- 

Балка –Іванівка) 

Ні, є потреба Не підвозяться 

- асфальтований під'їзд та стоянка для 
шкільних автобусів, автівок та 
велосипедів 

Так, є потреба у стоянці 
для  велосипедів 

так так  

- огороджені господарські зони 
(сміттєві баки, трансформатори, 
газорозподільники) 

Ні, є потреба у сміттєвих 
баках 

Ні, є потреба у 
сміттєвих баках 

Ні, є потреба у 
сміттєвих баках 

Ні, є потреба у 
сміттєвих баках 

БЕЗПЕКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ     

- відеонагляд Ні, є потреба Ні, є потреба Ні, є потреба Ні, є потреба 

- тривожна кнопка Ні, є потреба Ні, є потреба Ні, є потреба Ні, є потреба 

- обов'язкова відповідність Правилам 
пожежної безпеки в Україні, 
затвердженим Наказом МВС від 
30.12.14 №1417 

Ні, є потреба у заміні 
пароводки 

Ні, є потреба у 
заміні пароводки 

Ні, є потреба у заміні 
пароводки 

Ні, є потреба 

БЕЗБАР'ЕРНИЙ ПРОСТІР, УМОВИ ДЛЯ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

    



 Відсітній до головного 
корпусу пандус та 
пристосований туалет, 
підйомник 

Відсітній до 
корпусу пандус та 
пристосований 
туалет,підйомник 

Відсітній 
пристосований 
туалет 

Відсітній 
пристосований 
туалет 

*Відповідаєте так, ні або частково. Якщо Ваша відповідь ні або частково – доповнюєте відповідь, переліком обладнання, 
яке Вам потрібне і в якій кількості (наприклад, компютер – 1, пуфи – 4 шт. і т.д.) 
 

 

Оснащення природничо-математичних навчальних кабінетів (для шкіл) 
 

Кабінет Мостівська Сухобалківська Олександрівська Лідіївська 

Математики Відсутній, потрібене саме 
приміщення, демонстраційне 
обладнання, прилади  та 
пристосування для практичних 
робіт 

 Є потреба у 
демонстраційному 
обладнанні, приладах  та 
пристосування  для 
практичних робіт 

Є потреба у 
демонстраційному 
обладнанні, 
приладах  та 
пристосування  для 
практичних робіт 

Є потреба у 
демонстраційному 
обладнанні, 
приладах  та 
пристосування  
для практичних 
робіт 

Фізики Частково, є  потреба у придбанні 
обладнання для асторономії, та  
сучасних  меблів. 

Частково є, кабінет фізики 
планується закупити до 
31.12.2018р. по бюджету 
участі 

- - 

Хімії  Відсутнє сучасне обладнання, є 
потреба :прилади та набори 
загального призначення, 
обладнання та посуд спеціального 
призначення, колекції, моделі, 
таблиці, реактиви 

 Відсутнє сучасне 
обладнання, є потреба 
:прилади та набори 
загального призначення, 
обладнання та посуд 
спеціального призначення, 
колекції, моделі, таблиці, 
реактиви. 

Відсутнє сучасне 
обладнання, є 
потреба :прилади 
та набори 
загального 
призначення, 
обладнання та 
посуд спеціального 

Відсутнє сучасне 
обладнання, є 
потреба :прилади 
та набори 
загального 
призначення, 
обладнання та 
посуд 



призначення, 
колекції, моделі, 
таблиці, реактиви. 

спеціального 
призначення, 
колекції, моделі, 
таблиці, 
реактиви. 

Географії Частково, є тільки старі карти 
фізичні та політичні, є потреба у  
інтерактивному  комплексі 

Частково, є тільки старі 
карти фізичні та політичні, є 
потреба у інтерактивному 
комплексі 

- - 

Біології Частково є нові меблі, ноутбук, 
проектор, інтерактивна дошка все 
інше обладнання відсутнє 

Частково, потрібні нові 
меблі, інтерактивний 
комплекс(ноутбук, 
проектор, дошка), 

- - 

Вказуєте на скільки відсотків оснащення відповідає вимогам нового освітнього простору (дивитися рекомендації 
Мінрегіону), а також вказуєте перелік того, що потрібно (конкретно) 

 

 

Комп’ютерне обладнання  
 

 Мостівська Сухобалківська Олександрівська Лідіївська 
Портативний комп'ютер вчителя (ноутбук) 14/10 2/8 2/5 10/4 
Портативний комп'ютер учня або 
пристрій-трансформер (2 в 1): 

15/15 6/10 2/6 7/6 

Інтерактивні мультимедійні електронні 
засоби навчання, а саме: 

    

- Інтерактивні дисплеї 0/2 0/1 - - 
- Інтерактивні дошки 3/3 0/3 0/1 1/1 
- Інтерактивні столи 0/1 0/1 0 0 
- Програмне забезпечення для створення 

інтерактивних уроків 
Відсутнє  , є потреба Відсутнє  , є 

потреба 

- - 



- Система опитування і тестування Нема,  є потреба Нема,  є потреба - - 
Пристрої та обладнання для побудови без 
дротової мережі, а саме: 

    

- Мережевий комутатор- маршрутизатор 
Ethernet 

1/1 1/1 0/1 1/1 

Багатофункціональний пристрій (принтер-

сканер-копір) 
1/3 1/1 1/1 1/1 

Дошка маркерна 2/10 1/5 0/2 0/2 
ІНТЕНЕТ-Ресурси     

- Мультимедійні посібники, ігри Є потреба Є потреба Є потреба Є потреба 
- Міжпредметні кейс-уроки Є потреба Є потреба Є потреба Є потреба 
- Освітні он-лайн програми, відео Є потреба Є потреба Є потреба Є потреба 
- Робототехніка, програмування Є потреба Є потреба   
- Електронний менеджмент Є потреба Є потреба   

*Вказуєте 2 цифри через дроб (/)– скільки є та скільки, ще потрібно (наприклад 4/15, 4 є, а ще 15 потрібно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток А.5 – Фінансування закладів загальної середньої освіти у 2018 р.. тис. грн.  
 

Назва закладу Заплановано  На заробітну 
плату педагогів 

Витрати на 
заробітну плату не 

педагогів 

Витрати на 
енергоносії 

Витрати на харчування Витрати на підвіз 

Всього на 1 учня всього На 1 
учня 

всього На 1 
учня 

всього На 1 
учня 

всього На 1 учня всього На 1 
учня 

Мостівський 
НВК 

7139,2 25,0 4768,9 16,7 1383,3 4,9 687,2 2,4 99,3 0,3 99,3 0,6 

Сухобалківська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

3421,1 38,4 2518,7 28,3 612,9 6,9 192,9 2,2 45,9 0,5 78,8 0,9 

Олександрівська 
ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

1944,7 41,4 1428,2 30,4 338,8 7,2 86,1 1,8 32,0 0,7 48,3 1,0 

Лідіївська ЗОШ 
І-ІІ ступенів 

2545,5 43,9 2146,1 37,0 292,8 5,0 66,5 1,1 28,8 0,5 - - 

 

 


