Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Криворізький професійний ліцей для забезпечення освітнього процесу
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів має приміщення загальною
площею 6766 кв.м.
Для забезпечення підготовки здобувачів освіти згідно робочих навчальних
планів передбачено 15 навчальних кабінетів. Кабінети загальноосвітньої
підготовки в цілому створені відповідно до Державного стандарту базової і
повної освіти. На кожний кабінет загальноосвітньої підготовки складено паспорт
кабінету.
Для забезпечення загально-професійної підготовки згідно робочих
навчальних планів передбачено 4 кабінети, площа на одного учня від 3,5 кв.м.
до 4,2 кв.м. Комплексно-методичне забезпечення від 60,7 до 83,6%.
Для забезпечення професійно-теоретичної підготовки згідно робочих
навчальних планів передбачено 5 кабінетів, площа на одного учня від 2,2 кв.м.
до 2,3 кв.м. Комплексно-методичне забезпечення від 59,1 до 87,8%.
Для забезпечення навчально-виробничого процесу згідно робочих
навчальних планів передбачено 4 лабораторії:
- Продавців продовольчих товарів; контролерів-касирів;
- Касирів (в банку); контролерів ощадного банку;
- Електромонтажна;
- Допусків та технічних вимірювань
Площа на одного учня від 3,5кв.м. до 4,5 кв.м. Комплексно-методичне
забезпечення від 51,0 до 83,4%.
Для забезпечення професійно-практичної підготовки згідно робочих
навчальних планів передбачено 4 майстерні:
- Електрогазозварювальна
- Токарна
- Верстатників широкого профілю з програмним керуванням
- Складальників верху взуття
Площа на одного учня 3,5 кв.м. до 4,5 кв.м. Комплексно-методичне
забезпечення від 53,0 до 83,0% .
Для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Верстатник
широкого профілю; оператор верстатів з програмним керуванням» заклад освіти
забезпеченний:
1. 6 кабінетами:
Професійно-теоретичної підготовки:
- Спеціальної технології верстатників;
- Охорони праці;
- Технічного креслення
Загально-професійної підготовки:
- Галузевої економіки і підприємництва;
- Інформаційних технологій;
- Основ правових знань
На одного учня від 2,2 кв.м до 2,3 кв.м; комплексно-методичне забезпечення
– від 67 до 85%.
2. 2 майстернями:

- Токарна
- Верстатників широкого профілю; операторів верстатів з програмним
керуванням.
На одного учня від 6,0 кв.м до 9,0 кв.м; комплексно-методичне
забезпечення – від 67 до 85%.
Токарна майстерня обладнана:
- токарними станками СУ-500 - 4 одиниці;
- станком токарним SNA-500 – 1 одиниця;
- станком токарно-винторізним «Кусон-3» - 4 одиниці
- станком заточним – 20 одиниць
- станком свердлильним – 2 одиниці
В майстерні «Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з
програмним керуванням» розміщені:
- Станок-тренажер;
- Токарно-роботозовані комплекси;
- Токарно-гідравлічний автомат;
- Свердлильні та заточні станки;
- Набори різців (різні);
- Мітчики, плашки, ключі, слюсарний інструмент
Крім цього в майстернях знаходяться:
- Підручники;
- Навчальні та методичні посібники.
Кабінети, майстерні оснащені меблями, відеотехнікою, відеопрезентацією
уроків, технологічними картками.
Всі будівлі є державною власністю і знаходяться на балансі ліцею. Стан
будівель задовільний і
відповідає санітарно-технічним нормам, що
затверджується актом готовності закладу освіти до нового навчального року від
25.08.2019 року.
В цілому матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення
кабінетів, лабораторій, майстерень відповідає основним критеріям стандартів
освіти (освітнім програмам професійної ( професійно- технічної) освіти) і
підтверджує спроможність закладу освіти реалізувати навчальні плани і
програми освітнього процесу.
Всі навчальні дисципліни забезпечені в достатній кількості підручниками,
навчальними посібниками, методичною та довідковою літературою,
інструкціями з охорони праці та технічними засобами навчання згідно
нормативів.
Наявна кількість кабінетів відповідає потребі навчальних планів та програм.
Рівень оснащеності кабінетів та лабораторій до вимог навчальних програм
складає від 61 до 87%.
Рівень забезпеченості підручниками – 77%.

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками для
здійснення загальноосвітньої підготовки
Найменування приміщень
навчального призначення, інших
приміщень, спортивних
майданчиків (відповідно до
нормативів матеріальнотехнічного забезпечення)
Спортивна зала

Кількість приміщень,
одиниць

Площа з розрахунку
на одного учня,
кв.метрів
необхідна фактична

Відомості про приміщення (власні/в
оперативному
управлінні/господарському
виданні/наймі/оренді тощо)

необхідна

фактична

1

1

4

6,8

В оперативному управлінні

Тренажерна зала

1

1

4

3,6

В оперативному управлінні

Спортивний майданчик

1

1

4

13,3

В оперативному управлінні

Навчальний кабінет№44 Хімії та
біології
Навчальний кабінет№43 Іноземної
мови
Навчальний кабінет№41 Фізики

1

1

2,8

2,96

В оперативному управлінні

1

1

2,4

2,4

В оперативному управлінні

1

1

2,8

2,94

В оперативному управлінні

Навчальний кабінет№31
Математики
Навчальний кабінет№34
Української мови та літератури
Навчальний кабінет№35
Зарубіжної літератури
Навчальний кабінет№24 Захисту
Вітчизни
Навчальний кабінет№25 Історії

1

1

2,4

2,9

В оперативному управлінні

1

1

2,4

2,97

В оперативному управлінні

1

1

2,4

2,41

В оперативному управлінні

1

1

2,4

2,95

В оперативному управлінні

1

1

2,4

2,4

В оперативному управлінні

Навчальний кабінет№22 Географії

1

1

2,4

2,9

В оперативному управлінні

Навчальний кабінет№11
Інформатики та інформаційних
технологій

1

1

6,0

6,0

В оперативному управлінні

