6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Відповідність матеріально-технічної бази державним стандартам і
вимогам
Проектна потужність Державного професійно-технічного навчального закладу
«Березнівське вище професійне училище» становить 420 учнів. Загальна площа
приміщень складає 5555,0 м2, на одного учня – 13,3 м2. Корисна площа приміщень –
3158,5м2, на одного учня – 7,5 м2.
Комплекс будівель навчального закладу побудований за типовим проектом і
експлуатується з 1974 року. Санітарно-технічний стан будівель та споруд училища в
задовільному стані, що пітверджується щорічно актами готовності закладу до нового
навчального року.
Матеріально-технічна база училища дозволяє вести підготовку кваліфікованих
робітників згідно ліцензованих напрямків діяльності та професій.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в училищі обладнано:

16 навчально-виробничих майстерень;
5 лабораторій;
18 навчальних кабінетів, з них 8 – для загальноосвітньої підготовки, 10для професійно-теоретичної підготовки;
2 комп’ютерні кабінети;
актова зала;
спортивна зала;
бібліотека з читальним залом;
конферен-зал.
Лабораторії з відповідних предметів суміщенні з навчальними кабінетами. У
навчальному процесі в даний час використовується 85 сучасних комп’ютерів. На один
комп’ютер припадає 6,9 учнів. Всі комп’ютери об’єднані між собою локальною
мережею з доступом до мережі Інтернет.
Для повного виконання навчальних планів і програм згідно Державних
стандартів:
за професією 7433 Кравець передбачено 5 кабінетів, 2 лабораторії, 9
майстерень. У наявності 8 кабінетів (100 %), 2 лабораторії (100%), 9
майстерень (100 %). Площа на одного учня від 2,4 м2 до 6 м2 .
Комплексно-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення
становить 95%.
за професією 7433 Кравець, 7435 Закрійник передбачено 8 кабінетів, 3
лабораторії, 2 майстерні. У наявності 8 кабінетів (100%), 3 лабораторії
(100 %), 2 майстерні (100%). Площа на одного учня від 2,4 м2 до 6 м2.
Комплексно-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення
становить 96%.
за професією 7433 Кравець, 8263 Вишивальник передбачено 9
кабінетів, 2 лабораторії, 3 майстерні. У наявності 9 кабінетів (100 %), 2
лабораторії (100%), 3 майстерні (100 %). Площа на одного учня від 2,4
м2 до 6 м2. Комплексно-методичне та матеріально-технічне
забезпечення становить 92 %.
за професією 5141 Перукар (перукар-модельєр),
5141 Візажист
передбачено 5 кабінетів, 2 майстерні. У наявності 5 кабінетів (100 %),
2 майстерні (100%). Площа на одного учня від 2,4 м2 до 6 м2.
-

Комплексно-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення
становить 89 %.
за професією 5141 Перукар (перукар-модельєр), 5141 Манікюрник
передбачено 5 кабінетів, 2 майстерні. У наявності 5 кабінетів (100 %),
2 майстерні (100%). Площа на одного учня від 2,4 м2 до 6 м2.
Комплексно-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення
становить 86 %.
за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення, передбачено 5 кабінетів, 2 майстерні. У наявності 5
кабінетів (100%), 2 майстерні, які суміщені з навчальними кабінетами
(100 %). Площа на одного учня від 2,4 м2 до 6 м2. Комплекснометодичне та матеріально-технічне забезпечення становить 86 %.
Середній рівень оснащення кабінетів загальноосвітньої підготовки становить 85
%. Площа на одного учня від 2,4 м2.
Устаткування навчальних майстерень відповідає вимогам Державних
стандартів, 99 % швейного устаткування замінено на нове у 2019 році. Навчальні
кабінети спецпредметів забезпечені телевізорами. Кабінет конструювання оснащений
компютерами, плотером, програмою САПР, інтерактивною дошкою. В цілому
навчальні приміщення за кількістю, оснащенням, навчально-методичною
документацією відповідають вимогам навчальних планів і програм з усіх предметів та
професій; рівень комп’ютерного
забезпечення достатній; приміщення та
устаткування використовується згідно їх призначення.

