
Інформація  

про наявність матеріально-технічного забезпечення Ніжинського 

професійного ліцею побуту та сервісу Чернігівської області 

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу згідно із вимогами 

ДСПТО в ліцеї обладнано 17 навчальних кабінетів, в тому числі 2 кабінети 

загальнопрофесійної підготовки, 8 кабінетів професійно-теоретичної 

підготовки; 12 навчально-виробничих майстерень, 4 лабораторії, частина з яких 

є суміщеними.  

Площа кабінетів становить 2,1-2,4 м2 на одного учня, площа навчальних 

майстерень – 5,1-5,8 м2 на одного учня, що відповідає встановленим нормам. 

Всі навчальні кабінети обладнані відповідним стендами, плакатами, 

необхідною наочністю. Крім цього у навчальних приміщеннях встановлено 

макети, натуральні зразки.  

В кожному кабінеті чи майстерні є паспорт, план роботи кабінету на 

поточний навчальний рік. Всі приміщення сучасно оформлені, відповідають 

технічним та санітарним нормам згідно «Положення про навчальні кабінети», 

яке затверджене наказом МОН України від 20.07.2004 року №601. 

За професією «Електрогазозварник» обладнані  слюсарна майстерня, 

електрозварювальна майстерня, газозварювальна майстерня. 

У  майстернях встановлено свердлувальні верстати, заточний верстат, 

слюсарні лещата, зварювальні трансформатори для дугового зварювання, 

обладнання для напівавтоматичного зварювання, газового зварювання, 

установку для зварювання кольорових металів. Учні забезпечені комплектами 

необхідних інструментів згідно вимог відповідних ДСПТО. 

За професією «Верстатник широкого профілю» обладнано токарну та 

фрезерну майстерні, в яких встановлено токарні верстати (17 шт) та 

фрезерувальні верстати (18 шт). крім того встановлено верстат із числовим 

програмним управлінням. Кожен учень забезпечений комплектом інструментів, 

що необхідні для виконання робіт, передбачених навчальним планом та  

програмою. Майстерні укомплектовані зразками виробів, плакатами, іншою 

наочністю тощо. 



За професією «Кухар» обладнано кухню-лабораторію, де обладнано 

робочі місця для учнів, знаходиться відповідне обладнання, посуд, електричні 

плити, жарові шафи, мікрохвильова піч тощо. Також  у цьому приміщенні 

знаходяться муляжі виробів, натуральні зразки. Для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Кухар» також використовується обладнання їдальні 

ліцею: тістомісильна машина, овочерізальна машина, жарова шафа, електричні 

плити. 

За професією «Продавець продовольчих товарів» обладнано магазин-

майстерню, де встановлено торгівельне обладнання, гірки для товарів, муляжі 

товарів, торгівельні ваги, контрольно-касові апарати, необхідний інвентар, 

обладнано робочі місця за відділами продажу для учнів. В цьому ж приміщенні 

розміщено стенди, плакати, наочність. Також створено кабінет спецтехнологій, 

який оснащено відповідно до вимог ДСПТО за зазначеною професією. 

За професією «Штукатур. Лицювальник-плиточник» обладнано 

майстерню штукатурних та лицювально-плиткових робіт, де створено умови 

для нанесення штукатурки та плиткового покриття згідно з вимогами 

кваліфікаційної характеристики. В цьому ж приміщенні розміщено стенди, 

плакати, наочність. Також створено кабінет спецтехнологій, який оснащено 

відповідно до вимог ДСПТО за професією «Штукатур. Лицювальник-

плиточник» 

Для навчання за професією «Швачка. Кравець.» обладнані 3 навчальні 

майстерні, кабінет обладнання та матеріалознавства. Педагогічними 

працівниками розроблено наочність, зразки виробів, лекала тощо. 

 Навчальним закладом передбачено заходи щодо поповнення 

матеріально-технічної бази для підготовки кваліфікованих робітників. В цілому 

можна зробити висновок про відповідність навчальних кабінетів та майстерень 

вимогам ДСПТО.  

 

 

 


