МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Загальна площа навчально-виробничих та побутових приміщень
Державного навчального закладу «Сєвєродонецький професійний ліцей»
складає 5452,5 м2. Загальна площа для навчальних цілей складає – 2528,5м 2.
Площа на одного учня складає 9,36 м2.
Навчальний заклад розташований у типовому комплексі, до якого
входять наступні споруди:
- навчальний корпус - триповерхова будівля загальною площею 3704 м 2, де
розміщені на першому поверсі навчальні кабінети, бухгалтерія,навчальні
майстерні, лабораторії; на другому – кабінети адміністрації, навчальні
кабінети; на третьому – навчальні кабінети,комп’ютерний клас, актова зала,
спортивна залаплощею 216 м2;допоміжні приміщення та господарчі будівлі;
спортивний майданчик загальною площею 543 м2.
У навчальному закладі обладнано 10 кабінетів загальноосвітньої
підготовки, 3 кабінета загальнопрофесійної підготовки, 29 кабінетів
професійно-теоретичної підготовки, 8 майстерень, 8 лабораторій.
Крім того, має навчальні майстерні кравців, перукарів, манікюрників,
педикюрників у гуртожитку.
Перед початком кожного навчального року складається акт готовності
навчального закладу до нового навчального року, який вміщує у себе
висновки органів державного пожежно-техногенного та санітарноепідеміологічного нагляду, служби охорони праці.
Кількість навчальних приміщень повністю задовольняє потребу ліцею
згідно навчальних планів і програм з ліцензованих професій.
Усі приміщення знаходяться у належному санітарно-технічному стані.
Навчальний заклад має санітарно-технічний паспорт з висновками
відповідних наглядових установ.
Загальна площа навчальних кабінетів складає 780 м2, площа на одного
учня в середньому складає 2,6 м2. Комплексно-методичне забезпечення
складає в середньому 91,9%.
Для проведення занять з фізичної культури та позаурочній зайнятості
учнів є спортивна зала, площа якої складає 206 м 2 , обладнана волейбольним
та баскетбольним майданчиками, кімната для занять настільним тенісом. На
дворі - спортивне ядро, на якому розміщені футбольна, волейбольна та
баскетбольна майданчики.
Для оздоровлення дітей та з позаурочної діяльності учнів спортивна
зала оновлена сучасними тренажерами.

Бібліотека навчального закладу розташована у гуртожитку, за адресою
вул.. Дружби народів,8. В бібліотеці працюють відділ абонементу, читальна
зала на 15 посадкових місць, в наявності комп’ютер, підключений до мережі
Internet.
Бібліотечний фонд ліцею налічує 27127 примірників. Забезпеченість
літературою навчального та довідкового характеру на одного складає 25,5%
Гуртожиток навчального закладу розташовано за адресою вул.. Дружби
народів, 8 , він дозволяє розмістить 79 учнів. Загальна площа гуртожитку
1746,2 м2. У гуртожитку 28 кімнат для проживання , медичний пункт, кімната
для приготування їжи, кімната відпочинку, кімната побуту - усі приміщення
обладнані сучасними меблями.
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