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Заклад освіти розташований у багатоповерховому будинку у нежитловому 

приміщені, яку має 3 пожежних (запасних) виходи.  Приміщення взяте в 

аренду (договір аренди), з проектною потужністю на 20 місць.  

Заклад освіти розрахований на 2 групи. У закладі створені належні умови для 

навчання та виховання дітей. 

Кількість приміщень: 4 

1 приміщення: Ігрова 

1 приміщення: Методичний кабінет 

1 приміщення: Роздаткова кімната 

1 приміщення: Туалет 

Аналіз та технічний стан будівель 

Загальна площа приміщення – 108 м2. Горища та підвалу в будівлі немає. 

Приміщення налічує 4 вікна, та 3 виходи. 

Опалювальна система - централізована. Температурний режим дотримується. 



Каналізація – централізована. 

На території шість 1 ігровий майданчик із тіньовим навісом. 

Оснащення приміщень навчального закладу 

Роздаткова кімната. Укомплектовано необхідним технологічним 

електрообладнанням (холодильник і посудомийна машина), забезпечено 

системами холодного водопостачання, теплопостачання та каналізації. 

Обладнання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Кількість миючих 

засобів відповідає вимогам.  

Заклад дошкільної освіти забезпечений комп’ютерним обладнанням в 

кількості - 2 комп’ютери з підключенням до Інтернет мережі ,Wi-Fi, 2 

принтери, 1 магнітофон. У групових приміщеннях створені необхідні умови 

для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення 

забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно - 

гігієнічним нормам.   

У групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації 

життєдіяльності дітей. Групи повністю забезпечені твердим та м’яким 

інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам 

щодо естетичного оформлення та облаштування, створене  сучасне 

предметно-розвивальне середовище, що забезпечує умови для розвитку 

творчої та пізнавальної активності дошкільників і спрямоване на реалізацію 

завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу 

особисто-орієнтованого підходу.   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. 

Заклад освіти 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. 

 

У ЗДО створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами: 

немає порогів, встановлена тактильна плитка перед вхідними дверями.  

 

У дошкільному закладі створені всі умови для успішного виконання завдань 

виховання і навчання всебічно розвиненої, здорової, соціально  зрілої 

особистості психологічно і фізично готовою до подальшого життя. 


