


Вимоги до кабінетів визначено у наказі

МОНУ від 14.07.2017 №1036 “Про

затвердження Змін до Типового переліку

засобів навчання та обладнання навчального і

загального призначення для кабінетів

природничо-математичних предметів

загальноосвітніх навчальних закладів”.

- фізика

- хімія

- біологія

- географія

- математика















1. З фізики – 1567000 грн.

2. З хімії – 689000 грн.

3. З біології – 1438000 грн. 



Вартість-184 350 грн.



Для підготовки та проведення ЗНО апаратура

для відтворення звукового сигналу з CD

дисками та USB носіями.

Вартість пристрою - 8190 грн.

Потреба - 150 пристроїв

Загальна сума – 1228,5 тис. грн.



Обладнання для 4 кабінетів

фізики, хімії, біології,

географії, математики

(оснащення 24 кабінетів)

Вартість – 3262,65 тис. грн. 

2 лабораторні комплекси на

опорні заклади освіти

(оснащення 6 лабораторій)

Вартість -7388 тис. грн.

4 лінгафонні кабінети Вартість -737,4 тис.  грн.

30 інтерактивних 

комплексів
Вартість – 2273,04 тис. грн.

Всього на рік – 13661,09 тис. грн.



1. Забезпечення кабінетами шкіл, які є 

експериментальними майданчиками МОН.

2. Забезпечення лабораторними комплексами шкіл, 

учителі яких готують учнів до участі в обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах 

(систематично).

3. Забезпечення кабінетами шкіл, які оберуть 

природничо-математичний напрямок навчання у 5-

9 класах.

4. Забезпечення лабораторними комплексами шкіл, 

які будуть мати ІІІ ступінь.



 Протягом 8 років буде створено належні 
умови для якісного викладання предметів 
природничо-математичного циклу та 
іноземної філології з урахуванням сучасних 
вимог суспільства.

 Зросте рівень мотивації школярів до 
навчання.

 Підвищаться якість знань учнів та результати 
ЗНО.

 Створені умови стануть мотивацією для 
залучення до школи молодих вчителів та 
високопрофесійних фахівців. 



У 2018 – 2019 навчальному році у закладах освіти 

м. Миколаєва працюють 6 гуртків з робототехніки.

Для їх повноцінного функціонування необхідно:

придбати основні

засоби, а саме:

комп'ютери, проектор, 

3D принтер тощо.

Загальна вартість –

700000 грн.



Периферійні пристрої,

інструмент, витратні 

матеріали.

Загальна вартість –

400000 грн.



Розробка дизайн-

проекту, ремонт, меблі.

Загальна вартість –

300000 грн.

Для повноцінної 

роботи гуртків 

необхідно виділити з 

міського бюджету 

9000 тис. грн.


