
 

                                      Матеріально-технічна база 

 

Для забезпечення освітнього процесу училище має 4 навчальних корпуси, 

в яких обладнано 36 навчальних кабінети, 5 лабораторій, 4 майстерні, 2 

автотрактродроми для відпрацювання навичків управління трактором та 

автомобілем. Площа навчальних кабінетів на 1 здобувача освіти складає від 2 

до 2,4м2, лабораторій та майстерень – від 3,3 до 6,6 м2 від максимальної 

нормативної наповнюваності навчальних груп. Комплексно-методичне 

забезпечення кабінетів становить 85 %, лабораторій та майстерень - 83- 84%. 

У  закладі є 60 комп’ютерів, з них задіяні в освітньому процесі 48 (6 осіб 

на один комп’ютер). Площа комп’ютерних лабораторій на одне робоче місце - 

6-6,3 м2. До мережі Інтернет підключені 48 одиниць. 

Загальнотехнічна підготовка забезпечується на базі 6 кабінетів:  

- 2 кабінети «Основи галузевої економіки і підприємництва», КМЗ-85%;  

- 2 кабінети «Основи правових знань», КМЗ-85%;  

- 2 кабінети «Інформаційних технологій», КМЗ -91%.  

Площа загальнотехнічних кабінетів складає 1,9-2,4 м
2
 на учня. 

 Для забезпечення професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки фахівців з професій «Робітник фермерського господарства», 

«Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А1», «А2», «В1», «В2», слюсар - ремонтник, водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»)», «Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1»), 

водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», Водій автотранспортних 

засобів (категорія «В»)», Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»   

училище має 12 кабінетів (КМЗ 88-91%): 

- 2 кабінети з охорони праці площею 66 м
2
 (80%); 

- 2 кабінети тракторів  та матеріалознавства площею  74 м
2
 (82%); 

- 2 кабінети будови і експлуатації автомобілів площею 66 м
2
 (81%); 

- 2 кабінети сільськогосподарських машин площею 74 м
2
 (80%); 

- 2 кабінети ПДР, основ керування автомобілем та безпеки дорожнього 

руху  площею 66 м
2
 (82%); 

- кабінет тваринництва  площею 74 м
2
 (80%);  

-        кабінет агрономії площею 74 м
2
 (81%); 

Професійно-практична підготовка кваліфікованих робітників забезпечується на 

базі:  

- 2 слюсарні майстерні площею 140 м2 та 48 м
2
 (83%); 

- лабораторія с/г машин площею 100 м
2
 (80%); 

- 2 лабораторії  ТО автомобіля площею 120 та 84 м
2
 (82%); 

- лабораторія тракторів площею 120 та 114 м
2
 (79%);; 

- 2 автотрактородроми площею 4,9 га і 2га (КМЗ 85-90%).  

  В навчальному господарстві (362,7га) здобувачі освіти відпрацьовують 

набуті навички з теоретичних та лабораторно – практичних занять. 



Для підготовки трактористів – машиністів сільськогосподарського 

виробництва в наявності наступна сільськогосподарська техніка: трактори – 22 

од., комбайни 2 од. плуги – 7 од., культиватори – 12 од., сівалки – 7од., 

тракторні причепи та напівпричепи – 11 од., інші сільськогосподарські машини 

та знаряддя – 63 од.  

Для підготовки водіїв автотранспортних засобів (категорії «В і С») є 

автомобілі: легкові автомобілі – 5 од., вантажні автомобілі – 11од. 

Вивчення нової техніки з даних професій проходить на базі підприємств-

замовників кадрів: ФГ «Рой», СФГ «Павлівське», ФГ «За мир», ТОВ 

«Авангард»   згідно договорів. 

Для повного забезпечення виконання навчальних планів і програм не вистачає 

сучасних інструментів та обладнання, сучасної сільськогосподарської техніки. 

 Для забезпечення професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки фахівців з професій «Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи)» в  училищі створено 5 кабінетів (КМЗ 82-89%): та 2 комп’ютерні 

лабораторії (КМЗ 88-91%). Професійно-практична підготовка здобувачів освіти 

достатньо забезпечена матеріалами, обладнанням: 48 комп’ютерів, 4 принтера, 

2 сканера, 4 ксерокса, секретарські прес-набори, палітурний пристрій, 

канцелярське приладдя, комплект офісних програм. 

Професійно-теоретична підготовка здобувачів освіти з професії «Кухар, 

кондитер» забезпечується на базі 3 кабінетів:  

-  технології приготування їжі площею 74 м
2
 (90%); 

-  устаткування підприємств харчування площею 74 м
2
  (80 %); 

-  охорони праці площею 74 м
2
 (КМЗ 80-89%).   

Професійно-практична підготовка з професії «Кухар, кондитер» 

проходить на базі кухні-лабораторії з дегустаційним залом, яка забезпечена 

основним навчальним обладнанням, устаткуванням, машинами та механізмами, 

що необхідні для виконання навчальних планів та програм на 89-90%: 

варильними поверхнями, натуральними зразками-формами нарізки овочів, 

муляжами, схемами обладнання ПХГ, приводом універсальним ППЗК, 

овочерізкою МРО-350, кухонним комбайном, електром'ясорубкою, 

електричними плитами, вагами, холодильними камерами, електричними 

духовими шафами,  фритюрницями, міксерами, посудом, набором для карвінгу 

та іншими інструментами.  


