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 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

 

 ТОВ «НВЦ «УКРЕКСПЕРТ» має достатню навчально-матеріальну базу для 

ефективної організації навчального процесу, забезпечення виконання в повному обсязі 

навчальних планів і програм зі всіх робітничих професій. Матеріально-технічне 

забезпечення спрямоване  на стабільне зміцнення навчально-методичної бази та 

поповнення здійснюється після ретельного вивчення навчальних, матеріальних потреб, 

спрямоване  на безпосередній розвиток професійно-технічної освіти в Центрі. 

 У перспективі розвитку матеріально-технічної бази плануємо: 

- створення додаткових комп’ютерних місць; 

-  поповнення навчальних кабінетів додатковим сучасним обладнанням та 

інвентарем; 

- оснащення додаткових навчальних кабінетів; 

- поповнення бібліотеки новою та періодичною літературою. 

 Кабінети загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки  оснащені 

стендами, плакатами, інструкціями щодо організації робочого місця, нормативно-

правовими документами з охорони праці, стендами з інформацією про теоретичні 

основи безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки та  виготовлені з 

урахуванням професійних компетенцій з кожної професії, сучасних технологій та 

матеріалів, та є загальними для всіх професій. Фактична кількість відповідає необхідній 

кількості одиниць згідно ДСПТО та ліцензованому обсягу учнів. 

 Комп’ютерна та мультимедійна техніка, якою обладнані навчальні кабінети, 

майстерні, лабораторії відповідає сучасним вимогам, вимогам ДСПТО та 

використовується як для демонстрації навчальних презентацій, відеороликів, так і для 

захисту проектів учнів. Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням, 

інструментами та матеріалами, які за необхідності можна переносити  в інші кабінети, 

майстерню. Кабінети забезпечені персональними комп’ютерами (ноутбуками), крім 

цього є в наявності проектор та екран, що  є  достатнім для провадження освітньої 

діяльності для ліцензованого обсягу за заявленими професіями, за якими в навчальному 

процесі таке обладнання використовується. 

 Виробниче навчання проводиться на підставі заключених договорів на 

майданчиках, які забезпечені необхідним обладнанням, інструментами, документацією 

з охорони праці, засобами індивідуального захисту відповідно до вимог нормативно-

правових та законодавчих актів згідно з робочими навчальними планами і програмами. 

 Головною метою використання навчальних лабораторій і кабінетів є забезпечення 

формування професійних та практичних навичок, вмінь та компетенцій згідно з 

вимогами освітніх стандартів професійно-технічної освіти. Основні завдання, які 

виконуються на базах Центру: організаційно-технічне та методичне забезпечення 

проведення навчальних, лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальних 

занять; проведення майстер-класів, круглих столів студентських конференцій; 

організація групових та індивідуальних консультацій; забезпечення спеціалізованої 

науково-технічної, науково-методичної та експериментальної підготовки і т.д. 

 Для навчальних і службових цілей, обладнані комп’ютеризовані робочі місця, 

об’єднані у внутрішню комп’ютерну мережу та з виходом в Інтернет. Приміщення та 

аудиторії обладнані засобами ТЗН і оргтехнікою. Приміщення відповідають санітарним 

і протипожежним нормам. 
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