
Матеріально-технічна база -  перелік майстерень, лабораторій, 
кабінетів спецдисциплін у розрізі професій

Для здійснення освітньої діяльності Київське вище професійне училище
будівництва і дизайну має два навчальні корпуси загальною площею

2 2 2 1525,6 м , у тому числі 1321,2 м -  площа кабінетів, 334 м -  лабораторій, 435
м2-  навчально-виробничих майстерень.

Для вирішення статутних завдань та забезпечення підготовки 
кваліфікованих робітників згідно державних вимог заклад всього має 18 
навчальних кабінетів, 2 лабораторії, 5 навчально-виробничих майстерень, 2 
спеціалізовані кабінети інформаційних технологій. Теоретичне навчання 
проводиться в одну зміну, виробниче навчання -  в дві зміни.

Кабінети, лабораторії та майстерні оснащені необхідними інструкціями з 
охорони праці, безпеки життєдіяльності. Санітарно-технічний стан будівель і 
споруд, умови експлуатації систематично контролюються органами 
санітарно-епідеміологічного контролю та пожежним наглядом району. 
Поточний контроль здійснюється керівництвом закладу. Санітарно- 
технічний стан будівель, споруд та приміщень, а також умови експлуатації і 
використання в освітньому процесі відповідають вимогам щодо здійснення 
освітньої діяльності, про що свідчить акт про готовність закладу освіти до 
початку 2019-2020 навчального року та обстеження стану пожежної безпеки, 
дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності КВПУ 
будівництва і дизайну від 30.08.2019.
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Адміністратор, 
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Організації
обслуговування
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Інформаційних технологій 
Технологій управління 
персоналом
Економічних дисциплін 
Інформатики та основ роботи 
в Ш етеї 
Охорони праці

ГО Організації Інформаційних технологій
Іи обслуговування Технологій управління
X Адміністратор, населення персоналом
о« агент з постачання, Технологій Економічних дисциплін
« діловод комп’ютерної Інформатики та основ роботи

обробки в М ет е!
інформації Охорони праці

£ Оператор з обробки Технологій Інформатики та основ роботи
00 інформації та комп’ютерної в М ет е!

програмного обробки Інформаційних технологій
забезпечення інформації Охорони праці
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Маляр, 
реставратор 
декоративно- 
художніх фарбувань

Матеріалознавства
будівельного
виробництва

Технології
малярних

робіт
Технології

реставраційних
робіт

Кольорознавства та 
формотворення 
Декоративних та 
креативних технік 
Охорони праці 
Основи композиції та 
перспективи 
Креслення

Електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних 
мереж,
електромонтажник 
силових мереж і 
електроустаткування, 
електрозварник 
ручного зварювання

Електромонтажних
робіт
Електрозварюваль
них робіт 
Слюсарна

Електротехніки 
Електроматеріалознавства 
Охорони праці 
Креслення
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Агент з організації 
туризму, 
адміністратор, 
діловод

Навчальне
туристичне
агентство
Технологій
комп’ютерної
обробки
інформації

Організації туристичної 
діяльності
Інформатики та основ 
роботи в М ете ї 
Економічних дисциплін 
Охорони праці

Будівництво та 
цивільна інженерія

Кольорознавства та 
формотворення 
Декоративних та 
креативних технік 
Охорони праці 
Основи композиції та 
перспективи 
Креслення

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Електротехніки 
Електроматеріалознавства 
Креслення 
Охорони праці

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

Г ч

Інформаційних технологій 
Технологій управління 
персоналом
Економічних дисциплін 
Інформатики та основ 
роботи в М ете ї 
Охорони праці

Директор Георгій АЛЕКСЕНКО



Забезпечення приміщеннями (навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками)

освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної освіти за професією

“Агент з організації туризму, адміністратор, діловод”

ліцензійний обсяг прийому 60 осіб

№
з/п

Перелік приміщень* навчального, 
навчально-виробничого призначення, 

інших приміщень, майданчиків 
(відповідно до нормативів матеріально- 
технічного забезпечення та санітарно- 

гігієнічних вимог)

Кількість приміщень
Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

1 2 3 4

1. Кабінети (класи, аудиторії), всього 15 15

2. Майстерні, всього 2 2

3. Лабораторії, всього 3 3

4. Полігон (кв. м) - -

5. Автодром (майданчик) (кв. м) - -

6. Трактородром (га) - -

7. Навчальне господарство (га) - -

8. Стадіон 1 1

9. Бібліотека 1 1

10. Читальний зал 1 1

11. Актовий зал 1 1

12 Приміщення для медичного 
обслуговування

1 1

Директор КВПУ 
будівництва і дизайну

(МП)

Алексенко Г.В.



Забезпечення приміщеннями (навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками)

освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної освіти за професією

“Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення”

ліцензійний обсяг прийому 60 осіб

№
з/п

Перелік приміщень* навчального, 
навчально-виробничого призначення, 

інших приміщень, майданчиків 
(відповідно до нормативів матеріально- 
технічного забезпечення та санітарно- 

гігієнічних вимог)

Кількість приміщень
Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

1 2 3 4
1. Кабінети (класи, аудиторії), всього 8 8

2. Майстерні, всього 1 1

3. Лабораторії, всього 1 1

4. Полігон (кв. м) - -

5. Автодром (майданчик) (кв. м) - -

6. Трактородром (га) - -

7. Навчальне господарство (га) - -

8. Стадіон 1 1

9. Бібліотека 1 1

10. Читальний зал 1 1

11. Актовий зал 1

12 Приміщення для медичного 
обслуговування

1

Директор КВПУ 
будівництва і дизайну Алексенко Г.В.

(МП)



Забезпечення приміщеннями (навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками)

освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної освіти за професією

“Електромонтажник з освітлення та освітлювальних
мереж”

ліцензійний обсяг прийому 60 осіб

№
з/п

Перелік приміщень* навчального, 
навчально-виробничого призначення, 

інших приміщень, майданчиків 
(відповідно до нормативів матеріально- 
технічного забезпечення та санітарно- 

гігієнічних вимог)

Кількість приміщень
Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

1 2 3 4

1. Кабінети (класи, аудиторії), всього 9 9

2. Майстерні, всього 2 2

3. Лабораторії, всього 1 1

4. Полігон (кв. м) - -

5. Автодром (майданчик) (кв. м) - -

6. Трактородром (га) - -

7. Навчальне господарство (га) - -

8. Стадіон 1 1

9. Бібліотека 1 1

10. Читальний зал 1 1

11. Актовий зал 1 1

12 Приміщення для медичного 
обслуговування

1 1

Директор КВПУ
будівництва і дизайну ' Алексенко Г.В.

(МП)



Забезпечення приміщеннями (навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками)

освітньої діяльності 
у сфері професійно-технічної освіти за професією

“Адміністратор, агент з постачання”

ліцензійний обсяг прийому 60 осіб

№
з/п

Перелік приміщень* навчального, 
навчально-виробничого призначення, 

інших приміщень, майданчиків 
(відповідно до нормативів матеріально- 
технічного забезпечення та санітарно- 

гігієнічних вимог)

Кількість приміщень
Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

1 2 3 4
1. Кабінети (класи, аудиторії), всього 13 13

2. Майстерні, всього 2 2

3. Лабораторії, всього 2 2

4. Полігон (кв. м) - -

5. Автодром (майданчик) (кв. м) - -

6. Трактородром (га) - -

7. Навчальне господарство (га) - -

8. Стадіон 1 1

9. Бібліотека 1 1

10.
Читальний зал 1 1

11. Актовий зал 1 1

12 Приміщення для медичного 
обслуговування

1 1

Директор КВПУ 
будівництва і дизайну

(МП)

Алексенко Г.В.


