АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
КРИВОРІЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ НА 2018-2019 н.р.
Повна адреса – 50082, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 133
Телефон - (0564) 94-74-70
Е-mail: KPBLicey@ukr.net
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу:
Сєнін Анатолій Борисович.
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 24.05.2018
№ 332/0/212-18, наказу Криворізького професійного будівельного ліцею від 25.05.2018 № 81 Про
підготовку до початку нового навчального року, перевірку проводила комісія в складі:
Сєніна
Анатолія Борисовича
директора ліцею
Бідної
Наталі Анатоліївни
заступника директора з НВЧ
Музики
Людмили Михайлівни
заступника директора з НВР
Герман
Олени Алімівни
заступника директора з НЧ
Фурт
Юлії Володимирівни
інженера з охорони праці
Суліби
Якова Володимировича
механіка
Афанасова
Сергія Джоновича
посадової особи з цивільного захисту
Вечорко
Нелі Олексіївни
голови профспілкового комітету
Губського
Олексія Григоровича
начальника управління Державного нагляду
за дотриманням санітарного нагляду Головного
управління Держпродспоживслужби у
Дніпропетровській області
Краснобородька
Михайла Миколайовича
начальника управління ДПРЧ-16 16 з питань
відпрацювання документів оперативного реагування та
взаємодії при виникненні НС (НП)
майора служби цивільного захисту
Комісією встановлено:
1.Наявність рішення про закріплення державного нерухомого майна на праві оперативного
управління за Криворізьким професійним будівельним ліцеєм ( рішення департаменту освіти і
науки Дніпропетровської облдержадміністрації № 1132/0/211-17 від 03.03.2017 року ); витягів з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (
права оперативного управління) № 93961001 від 08.08.2017 р., номер запису про інше речове
право 21773852 від 02.08.2017 р., реєстраційний номер об’єкта 1169063912110 та витяг №
93972272 від 08.08.2017 р., номер запису про інше речове право 21775613 від 02.08.2017 р.,
реєстраційний номер об’єкта 1168376512110 за адресами вулиця Сергія Колачевського, 133,
вулиця Перлинна, 8, відповідно.
2. У 2018/ 2019 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися 18 груп учнів, Середня
наповнюваність груп 25 чол.
3. Наявність проекту плану роботи ПТНЗ на новий навчальний рік
Проект плану роботи Криворізького професійного будівельного ліцею складено та буде
затверджено на серпневій педагогічній раді 31.08.2018 р.
4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального – не здійснювались
поточного – зроблений косметичний ремонт навчальних аудиторій, лабораторій, майстерень,
поточний ремонт дахів, спортивної зали, їдальні, зроблено ревізію вентиляції їдальні, косметичний

ремонт гуртожитку, підготовлені інженерні мережі теплопостачання до нового опалювального
сезону.
Хто виконував роботи з ремонту будівель - майстри виробничого навчання, викладачі та учні
ліцею.
5. Стан території та її площа – стан території задовільний, постійно здійснювався покіс трави,
загальна площа 6,1 га.
6. Кількість і стан допоміжних споруд - 6 допоміжних споруд, 2 цементованих майданчики
для сміттєзбірників. Стан - задовільний.
7. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан – проектом не передбачена
8.Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - в наявності 2 спортивних
майданчики, 1 майданчик для гри у волейбол; 1 – для гри у баскетбол; 1 поле для гри у футбол, 1
майданчик нестандартного спортивного обладнання, стан задовільний.
9. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:
Кабінети
(лабораторії)

Кіль
кість

Укомплектовано
навчальним обладнанням
відповідно до Переліку
навчально - наочних
посібників і навчального
обладнання
повністю
частково

Наявність
перспективного
плану
обладнання
кабінету
є

Наявність правил
безпеки і пам’яток
для
кабінетів
навчальних
закладів,
їх
виконання

немає

Загально освітні
(перелік)
профтехциклу
(Перелік)
Спецтехнології
кухарівкондитерів
Спец. технології
електрослюсарних
робіт
Електротехніки
Обладнання
кухарівкондитерів
Обладнання
технології
зварювальних
робіт
Охорони праці і
ПДР
Лабораторія
кухарівкондитерів
Креслення
Спецтехнології
кранівників,
стропальників
Спецтехнології
опоряджувальних
робіт
Укр. мови
літератури

1

Кабінети профтехциклу
+
+

+

1

+

+

+

2
1

+
+

+
+

+
+

2

+

+

+

2

+

+

+

1

+

+

+

1
1

+
+

+
+

+
+

1

+

+

+

та 2

Кабінети загально - освітнього циклу
+
+

+

Математики
Фізики
Хімії та біології
Географії
Світової
літератури
Історії
та
правознавства
Іноземної мови

2
2
1
1
1

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

2

+

+

+

3

+

+

+

Наявність обладнання та
інструмента за нормою

Тип
підлоги
Освітленість

Площа кв.м

Слюсарна
майстерня

Кількість робочих
місць

10. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:
Найменування
майстерень

Бетонна

144 30

Верстат заточувальний
двосторонній

Верстак слюсарний,
одномісний з
поворотними лещатами,
що регулюються за
висотою
Дриль ручна
Ножиці електричні
вібраційного типу
Ножиці ручні, важельні
Труборіз універсальний
Кернер
Засоби вимірювання
Бородок слюсарний
Викрутки (комплект)
Воротки (різні)
Зубило слюсарне (різні)
Клейма ручні буквені і
цифрові (комплект)
Кліщі
Ключі гайкові
(комплект)
Ключі гайкові розвідні

Люмінісцентні
світильники в
достатній
кількості.

Наявність актів
перевірки
(електро-захист,
вентиляція)

Протокол№257
від.05.07.18р.
перевірки
повного опору
фаза-нуль
380/220 В
Протокол №258
від.05.07.2018
року
перевірки
ізоляції та
освітлювальної
електропроводки
ліцею

Електрослюсарна 144
майстерня

30

Крейцмейсель слюсарний
Круглогубці
Молоток дерев’яний
Молоток рихтувальний зі
змінними м’якими
головками
Молоток слюсарний
стальний
Надфілі (різні)
Набір напилків різних
Натяжки
Ножиці ручні для різання
металу
Ножівка ручна слюсарна
Обтискувачі
Рашпіль
Чекани
Шабер плоский
Шабер тригранний
Воротки з регульованим
отвором
Воротки для плашок
(різні)
Зенкери різні
Зенківки різні
Мітчики різні
Плашки різні
Розвертки різні
Свердла з конічними і
циліндричними
хвостиками
Втулки перехідні конусні
(комплект)
Лещата ручні
Накладки м’які на лещата
(комплект)
Патрон свердлильний,
трикулачковий
Плита для виправлення
Плита для розмічання
Плита перевірочна
Призма розмічувальна
Пристрої для згинання
та обпилювання
Верстат вертикальносвердлильний
настільний

Бетонна

Люмінісцентні
світильники в
достатній
кількості.

Протокол № 257
від.05.07.2018
перевірки
повного опору
фаза-нуль
380/220 В
Протокол № 258
від.05.07.2018
року
перевірки
ізоляції та
освітлювальної

електропроводки
ліцею

Електродриль
Ножиці електричні
вібраційного типу
Ножиці ручні, важільні
Прес-кліщі для
опресування жил (різні)
Прес гідравлічний з
електроприводом
Стіл-верстат з витяжною
вентиляцією
Шафи (стендитренажери) з комплектом
електрообладнання для
монтажу електричних
схем
Висок із шнуром
Воротки різні
Дерев’яний циркуль
Зубила слюсарні
Кернер
Ключі гайкові, двобічні
(комплект)
Ключі гайкові, розвідні
Набір засобів
вимірювання
Мітчики (комплект)
Молотки слюсарні
Надфілі (комплект)
Напилки драчеві
(комплект)
Напилки лицьові
(комплект)
Напилки бархатні
(комплект)
Плашки (різні)
Рамка ножівка ручна з
полотном
Рівень брусковий
Розмічувальна жердина
Розмічувальна рамка з
жердиною
Розмічувальний трафарет
Рулетка 5 м
Свердла (комплект)
Штангенциркуль
Клеї (різні)
Лампа паяльна
Набір паяльників
Припої м’які і тверді
Трансформатор
понижувальний 36 В
Флюси для м’яких та
твердих припоїв

Бокоріз з діелектричною
ручкою
Інструмент типу УСА для
опресування мідних та
алюмінієвих
наконечників і гільз
Інструмент МБ-1М (МБ2) для зняття ізоляції з
кінців проводів і жил
кабелів
Кліщі для зняття ізоляції
КСИ-1
Кліщі універсальні КУ-1
Кліщі для термічного
зварювання проводів
Ніж монтерський
Плоскогубці універсальні
з діелектричними
ручками
Показники напруги
Слюсарно-монтажний
інструмент з
ізолювальними ручками
(комплект)
Шлямбур трубчастий
діаметром 25 мм; 40мм
Шнур для розмічання
Штапель гумовий
Штапель сталевий
Автоматичні вимикачі
(різні)
Вилка 6 А
Вимикачі та перемикачі
для освітлювальних
мереж різних типів
Дросель
Електросвітильники з
люмінесцентними
лампами
Електросвітильники з
лампами розжарювання
Запобіжники (різні)
Конденсатор
Лампи люмінесцентні
(різні)
Лампи розжарювання
різної напруги та
потужності
Патрони (різні)
Стартери
Щиток поверховий
розподільний
Штепсельні розетки
(різні)
Вимикачі різних типів

Електрозварювальна
майстерня
(1 корпус)

144

30

Кнопки керування
Контактори різних типів
Контролер
Пускачі магнітні різних
типів
Пульти керування
Проміжні реле різних
типів
Рубильники різних типів
Асинхронні з
короткозамкнутим
ротором
Асинхронні з фазним
ротором
Генератор постійного
струму
Електродвигун
постійного струму
Блок живлення
Силові трансформатори
Набір
електровимірювальних
приладів
Універсальні
вимірювальні прилади
Паяльні лампи
Проводи, силові кабелі,
контрольні кабелі
Установочні й кріпильні
вироби
Екран
Кодопроектор
Мультимедійні засоби
навчання, на кожну
навчальну дисципліну
Комплект плакатів
Телевізор
Набір засобів захисту від
дій електричного струму
Протипожежні засоби
(комплект)
Рукавиці брезентові
Рукавиці діелектричні
Джерела живлення
зварювальної дуги
- трансформатори
- випрямлячі
- перетворювачі

Бетонна

Люмінісцентні
світильники в
достатній
кількості.

Протокол№257
від.05.07.2018
перевірки
повного опору
фаза-нуль
380/220 В
Протокол №258
від. 05.07.2018
року
перевірки
ізоляції та
освітлювальної
електропроводки

ліцею

Напівавтомат для
дугового зварювання та
наплавлення в захисних
газах
Установка для
плазмового зварювання
Підвісний самохідний
зварювальний автомат
Верстат точильний
двобічний
Верстат слюсарний
одномісний з
регульованими по висоті
лещатами
Верстат свердлильний
Електропіч опору
лабораторна для сушіння
електродів та флюсів
Обмежувач напруги не
робочого ходу
Генератор ацетиленовий
Балони сталеві
середнього об’єму для
газів кисню
Балони сталеві
середнього об’єму для
газу ацетилену
Редуктор кисневий
Редуктор ацетиленовий
Візок для балонів
Зварювальні пальники
(різні)
Різаки (різні)
Балони для скраплених
газів
Гасорізальний апарат
Бензорізальний апарат
Електрорізальна машинка
Засоби захисту зварника:
- щіток (маска зварника)
- окуляри захисні
Електродотримачі
Сталеві щітки
Молотокшлаковідокремлювач
Набір
шаблонів
для
перевірки розмірів швів
Метр
Лінійка вимірювальна
металева (Z=150мм)
Кутник
Креслярка
Молоток
слюсарний
сталевий

Кухнялабораторія з
дегустаційним
залом

48

25

Рулетка
Набір спеціальних ключів
для
редукторів,
пальників, різаків
Лупа
оптична
(збільшення до 10 разів)
Машинка шліфувальна
Витяжна установка
Приточна установка
Столи виробничі

Люмінісцентні
світильники в
достатній
кількості.

Протокол№257
від.05.07.2018
перевірки
повного опору
фаза-нуль
380/220 В
Протокол №258
від.05.07.2018
року
перевірки
ізоляції та
освітлювальної
електропроводки
ліцею

Плита електрична
Шафа пекарна
Електронні ваги
Електроміксер (блендер)
Електро фритюрниця
Комбінована
мікрохвильова піч
Чайник електричний
Витяжка для кухарів
Кухонний комбайн
Набір інструментів для
нарізання овочів та
фруктів
Рибочистки (скребки)
різної конструкції
Каструлі різної ємності та
матеріалу, який не
вступає в реакцію з
продуктами
Мийка

11. Наявність методичного кабінету – у наявності
12. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання
№
Назва ТНЗ
п/п
1
2
1 Системний блок
IntelCeleron 1,8 GHz
- Системний блок
IntelPentium 2,6 GHz
2 Монітор Flatron ez

Кількість

У тому числі

3

справні

несправні

15

15

0

1

0

1

16

16

0

3
4
5

T710BH
Сканер Mastek 1248
UB
Принтер Samsung ML2015
Принтер Lexmark
Z1320

Принтер Canon
MP280
7 Принтер Canon
MP210
8 Принтер Konica
Minolta Page Pro
1300W
9 Телевізор LG 1049627
10 Телевізор Philips
29РТ5207
6

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

13. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 25/18м.
Обладнання та інвентар в наявності згідно норм. Акт –дозвіл додається.
14. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – в наявності, розмір17/12м.
15. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо)забезпечено меблями в повному
обсязі. В наявності ; 60 класних дошок, 300 учбових столів, 600 стільців.
16. Організація харчування:
16.1. Приміщення їдальні (типове, спеціального будівництва, пристосоване).
16.2. Їдальня працює на сировині, напівфабрикатах (перераховувати постачальників)вітчизняних
виробників:
- хліб – ПП «ЗВГ»;
- овочі, крупи, консерви, сири м’які та тверді, ковбасні вироби, м’ясо, печінка,молочна продукція,
риба с/м – ФОП Дзюба О.І.
16.3. Хто власник їдальні: Криворізький професійний будівельний ліцей..
16.4.Характеристика виробничих та допоміжних приміщень їдальні, їх готовність:
- цех приготування гарячих страв: є, у стані готовності .
- овочевий цех : є, у стані готовності.
- м’ясо-рибний цех: є, у стані готовності
- мийна столового посуду: є .
- мийна кухонного посуду: є, гаряча вода в навності
- комора: є .
- туалет для персоналу: є.
- гардеробна: є.
16.5. Площа обіднього залу, його достатність: 220 кв. м.
16.6. Кількість посадочних місць: 120
16.7. Наявність умивальників для миття рук:10 гаряча вода в наявностіда в наявності
16.8. Водопостачання їдальні холодною водою (централізована, локальна, привізна)..гарячою
водою (централізована, місцева): акт готовності водопостачання та водовідведення від 13..07.2018
№7

16.9. Відповідність якості води Держстандарту і ДСан ПіН 2.3.4 – 171 – 10 – відповідає. Аналіз
води від 06.07.2018 протокол № 167 (забір води на харчоблоці та питних фонтанчиках).
16.10. Наявність гарячої проточної води: автономне постачання з електроводонагрівачів, 2шт. по
100л, 1шт. по 50л
16.11. Наявність резервних джерел водопостачання: є в наявності; ємності 2 шт. по 500 куб. м.
16.12. Кількість холодної води, підступаючої на харч блок: вода поступає у достатній кількості..
16.13 Наявність та стан готовності опалення – акт від 04.07.2018 № 1
16.14. Готовність інженерних мереж: ревізія мереж проведена
- холодного водопостачання: акт № 7 від13.07.2018р.
- гарячого водопостачання: автономне водопостачання від електроводонагрівачів
- каналізування: є, відремонтоване, централізоване; акт № 7 від 13.07.2018р.
16.15. Наявність та готовність вентиляційної системи: акт № 9 від 06.07.2018р.
16.16. Каналізування харчоблока: централізоване
16.17. Забезпеченість технологічним устаткуванням, його стан, ефективність роботи та готовність:
забезпечені, обладнання в стані готовності, акт від 10.07.2018р.
- ємності для води (резервне водопостачання) – 2 шт.; посудомийна машина – 1 шт., електроплити
– 3 шт., електросковорідка – 2 шт., духовка вмонтована в електроплиту – 1 шт.,
електрокип’ятильник – 1 шт., електром’ясорубка – 1 шт.
Допоміжне обладнання – столи (обробні) – 8 шт., дошки, ножі в достатній кількості, полиця для
сушки посуду – 2 шт., ванни для миття посуду – 12 шт.
16.18. Забезпеченість холодильним устаткуванням, його стан, ефективність роботи: холодильна
камера ШХ 1,4, побутовий холодильник – 2 шт., низько температурна камера – 1 шт.
16.19. Наявність актів ревізії холодильного, технологічного устаткування, вентиляційної системи:
акт від 10.07.2018 р., акт № 9 від 06.07.2018 р.
16.20. Забезпеченість столовим та кухонним посудом, обробним інвентарем, його стан:
забезпечені, в наявності 2 комплекти (тарілки для перших страв-300 шт.. для других страв – 400
шт., стакани – 320 шт., виделки – 250 шт., ложки – 250 шт., каструлі для перших страв 4 шт. х 50
л., каструлі для других страв 4 шт. х 50 л.
16.21. Забезпеченість миючими та дезинфікуючими засобами: забезпечені.
- сода кальцинована – 30 кг
- дезактин – 3 кг
- мило господарче – 4 кговідка до
16.22. Забезпеченість спецодягом: забезпечені у повному обсязі.
16.23. Наявність умов для дотримання особистої гігієни персоналу:
- туалетна: є .
- душова: є.
- умивальник: є .
16.24. Наявність документів:
- договору на вивіз відходів: ТОВ «Екоспецтранс» від 30.01.18р. № 2104/7
- договору на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт:
Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький міський відділ лабораторних
досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» – є від 19.04.18р. № 646
16.25.Умови доставки харчових продуктів

16.26. Наявність спеціального автотранспорту для доставки харчових продуктів та його санітарний
стан: поставки продуктів здійснюються автотранспортом поставників: ФОП Дзюба О.І., ПП
«ЗВГ».
16.27. Наявність санітарного паспорту на машину для перевезення харчових продуктів, виданий
санепідемслужбою: є в наявності – сан. паспорт №139 від 11.07.18р. 3 ФОП Дзюба О.І., сан.
паспорт № 58 від 02.07.18р. ПП «ЗВГ»
16.28. Наявність договорів на доставку харчових продуктів (які продукти і звідки поступають): є –
ПП «ЗВГ» - дог. №9 від 23.01.2018: ФОП Дзюба О.І.- дог. №10 від 01.02.18р.(ковбаси), дог. № 8
від 22.01.18р. (овочі), дог. №7 від 22.01.18р (крупи, консерви), дог. № 6 від 22.01.18р.( молочні
продукти), дог.№5 від 22.01.18р.(сири м’які та тверді),дог. № 4 від 22.01.18р. (м’ясо,печінка), дог.
.№ 3 від 22.01.18р.(риба с/м).
17. Організація питного режиму –питний фонтанчик, кип’ячена вода на харчоблоці.
18. Наявність медичного кабінету: в наявності 1 медичний кабінет, 1 кімната для ін’єкцій. Кабінет
забезпечений всім необхідним обладнанням та медикаментами:
№
Найменування інвентарю
Кількість
з/п
1.
Кушетка
1
2.
Бікс
1
3.
Шафа медична
1
4.
Шафа плательна
1
5.
Полиця книжкова
2
6.
Шини
1
7.
Стіл журнальний
1
8.
Стіл стоматологічний
2
9.
Ноші
2
10. Тонометр
1
11. Стіл однотумбовий письмовий
1
12. Термометр європейський
1
13. Термометр
10
14. Грілка
1
15. Стенд «Медицина»
2
16. Стільці
3
17. Ваги напільні
1
18. Ростовимірювач
1
19. Ковдра
1
20. Подушки
1
21. Холодильник
1
22. Медикаменти
100 %
23. Проточний електроводонагрівач
1
Хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей – штатний працівник – медична сестра
( 11 категорія).
19.Готовність гуртожитку до прийому учнів
1. Типове спеціально побудованою або пристосоване (підкреслити)
2. Поверховість : 4 (2 поверхи оренда ПФУ та Державна Казначейська служба).
3. Рік споруди: 1987 р.
4. Житлова площа на 1-ого учня 6 кв.м.., кількість тих, що проживають в 1 кімнаті, що вчаться
3 кімнати по 1 чол., 11 кімнат по 2 чол., 19 кімнат по 3 чол.
5. Підлога – дерев’яна, паркетна, полімерна (підкреслити) вигляд полімерного покриття.
6. Опалювання центральне або пічне, місцеве, водяне (підкреслити)
7. Вентиляція:
а) кватирки, фрамуги, є (підкреслити)

б) чи є витяжні вентиляційні канали в кімнатах: є
8. Водопостачання (місцеве колодязне, артсквошина або централізоване)
9. Джерело гарячого водопостачання: електроводонагрівач 1х10л
10. Вигляд каналізації, її санітарно-технічний стан - задовільний
11. Внутрішні убиральні: є
а) для хлопчиків унітазів :4
б) для дівчаток унітазів: 3
г) встановлене одне біде.
12. Вмивальні.
а) для хлопчиків раковин - 5
б) для дівчаток раковин - 5
13. Лазня, душова - є (підкреслити). Місце розташування на першому поверсі.
Кількість душових сіток для дівчат-3, для хлопчиків -3, електроводонагрівач 1х100л
Підсобні приміщення: (вказати площу).
 вестибюль з кімнатою чергового: 20 кв.м
 приміщення коменданта і обслуговуючого персоналу:12 кв.м. .
 кімната вихователя:12 кв.м.
 кімната для чищення і прасування білизни: 12 кв.м
 приміщення для сушки одягу і взуття: (2) – 18 кв.м.
 кімната гігієни дівчинки: 5 кв.м.
 пральня з сушильною і прасувальною 2,5 кв.м
 кімната для зберігання брудної білизни: 6 кв.м.
 кімната для зберігання особистих речей: 12 кв.м.
 кухня для приготування їжі: (2) – 32 кв.м.
 кімната для прийому їжі: (2) – по 18кв.м
 кімната для занять: (2) – 24 кв.м.
 ізолятор: 13,5 кв.м. відповідає санітарно-технічним вимогам, є водонагрівач 1х100л
14 Червоний куточок є, немає, його площа 12 кв.м
15 Приміщення радіофіковане чи ні .
14. Організація питного режиму- питтєвий фонтанчик
15. Природне освітлення в наявності
16. Штучне освітлення – люмінісцентні лампи
17. Кількість світильників в 1 кімнаті – 1 шт.
Тип світильників: лампи енергозберігаючі
Вид захисної арматури в спальних кімнатах - плафони
В рекреаціях, у кімнаті для приготування занять – плафони.
20. Наявність і стан бібліотеки – 1 у задовільному стані
21. Забезпечення підручниками;
загально освітніми – 30 % , спецдисципліни- 65% періодичних видань-10 екземплярів..
Забезпеченість підручниками за предметами
Загально-технічні – забезпеченість : 72,1%
1.Охорона праці -100%
2. Технічне креслення- 100%
3. Електротехніка -100%
4. Матеріалознавство- 100%
5. Електроматеріалознавство -100%
6. Інформатика та інформаційні технології – 100%
7. Основи правових знань-50%
8. Основи економіки – 33,3%;
9. Правила дорожнього руху – 38,35
Спеціальні – забезпеченість : 66,1%
1. Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування , електрослюсар з ремонту
устаткування розподільних пристроїв – 27,7%
2. Електрогазозварник – 44,4%
3. Штукатур, лицювальник-плиточник,маляр. Штукатур, лицювальник-плиточник-45,6%

4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій,маляр-100%
,5. Кухар-кондитер-43,2%
6.Електромонтажник з освітлювальних мереж – 100%
7. Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах-39,2%
8. Муляр, електрозварник ручного зварювання, монтажник по монтажу сталевих та з/б
конструкцій- 77%
9. Машиніст крану (кранівник), стропальник- 42,5%
Забезпеченість підручниками у відповідності до навчальних програм:
Кл.10
1. Математика-3,1%
2. Фізика-33,3%
3. Біологія-18%
4. Хімія-9%
5. Українська мова-45%
6. Українська література-15%
7. Історія України - 1,1%
8. Всесвітня історія-39%
9. Світова література -17%
10. Правознавство – 100%
11.Захист Вітчизни - 3%
12. Іноземна мова -2%
13. Географія - 100%
14. Художня література-1%
15. Інформатика-1%
16. Основи економіки - 1%
Кл.11
1. Математика -100%
2. Астрономія-100%
3. Фізика-50%
4. Хімія - 60%
5. Біологія - 50%
6. Українська література-100%
7. Українська мова - 66%
8. Світова література-50%
9. Всесвітня література-100%
10.Історія України - 100%
11.Географія - 66,6%
12. Людина і суспільство – 16,6%
22. Стан освітлення в класах, кабінетах, майстернях згідно з нормами – освітлення відповідає
санітарним нормам. При теоретичному розрахунку.
23. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення – Протокол № 257
від. 05.07.2018 р. Протокол № 258 від 05.07.2018 року.

24 Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити - 4;
вогнегасники - 23;
пожежні водойми (гідранти) - 1;
пожежні рукави - 11;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації – у наявності
25. Стан покрівлі - задовільний, ведуться ремонтні роботи
26. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання – інженерні комунікації у задовільному стані, акт № 7 від 13.07.2018р.
газопостачання (електропостачання) - відсутнє
каналізація – у задовільному стані акт № 7 від 13.07.2018 р.
27. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі –
акт № 9 від 06.07.2018р.

28. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально - виробничого процесу (наявність
протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали
реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки
життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) – протокол про навчання
працівників від 18.01.2016 р. № 1, в наявності журнали реєстрації інструктажів, інструкцій з
охорони праці та безпеки життєдіяльності.
29. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер
опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан - система опалення у задовільному стані,
готова до початку опалювального сезону. Акт №1 від 04.07.2018 р.
30. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – 96%
31.Наявність та реєстрація колективного договору – зареєстрований виконкомом Тернівської районної у

місті ради № 25 від 18 червня 2018 р.
Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового 2018-2019 навчального року
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