
4 Матеріально-технічне забезпечення 

 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ має належну матеріально-

технічну базу, що дозволяє організувати освітній процес підготовки освітньо-

професійної програми «Економіка» щодо підготовки фахівців з вищою освітою 

за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» рівня вищої освіти «бакалавр»  на достатньому рівні, сприяє можливості 

самостійної та наукової роботи студентів, організації їх побуту і відпочинку та 

проведенню спортивно-масової роботи. 

Освітній процес здійснюється у  навчально-лабораторному корпусі, двох 

гуртожитках та в будівлі навчально-виробничих майстерень. Загальна площа 

будівель і споруд становить 18742 кв. метрів. Всі будівлі типові, знаходяться у 

задовільному санітарному стані та відповідають своєму призначенню. Заклад освіти 

наявні площі в оренду не здає.  

Кабінети, лабораторії відповідають вимогам типового обладнання, 

експлуатуються з дотриманням санітарних умов та правил техніки безпеки. 

Кабінети забезпечені достатньою кількістю методичної, довідкової літератури, 

плакатів, схем, технічних засобів навчання, естетично оформлені. Усі кабінети і 

лабораторії паспортизовані, за ними закріплені завідувачі. 

Щорічно виконується відповідний обсяг робіт з ремонту приміщень та 

підтримання їх у належному стані. 

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних 

планів і програм, санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє в повному обсязі 

забезпечувати підготовку фахівців. Акт перевірки готовності навчального 

закладу до 2018-2019 навчального року у наявності. 

У коледжі розроблено заходи щодо збереження та розвитку матеріально-

технічної бази. Все обладнання, устаткування, механізми пронумеровані, 

занесені в картки обліку технічних засобів. Ведеться журнал 

інвентаризаційного обліку всіх технічних засобів навчання та акти на 

списування матеріальних цінностей. Матеріально-відповідальні особи ведуть 

облік матеріальних цінностей в журналах, щоквартально проводять звіряння, 



своєчасно оформлюють акти про списання та переміщення матеріальних 

цінностей. 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів України», підприємства, установи та організації також зобов’язані 

враховувати потреби людей з інвалідністю і забезпечувати для них доступність 

споруд. Станом на 15.03.19 року у коледжі не навчаються студенти, які 

потребують забезпечення особливих умов для навчання, але, прогнозуючи 

зацікавленість таких осіб в отриманні вищої освіти, з метою забезпечення права 

на освіту особам з особливими освітніми потребами у коледжі постійно 

проводиться робота щодо забезпечення їм відповідних умов для навчання.  

Особлива увага звертається на архітектурну доступність до навчальних 

приміщень. 

Діючі споруди коледжу введено в експлуатацію в 1966 році, а гуртожиток у 

1978 році, що унеможливлює повністю пристосувати їх для потреб людей з 

інвалідністю. В той же час відбувається  їх розумне пристосування, складено 

план реалізації заходів щодо доступності до навчальних приміщень осіб з 

особливими потребами. 

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коледжу. 

Реалізуються конкретні заходи, що дозволяють пристосувати житлове і 

оточуюче середовище до потреб людей з інвалідністю з урахуванням 

індивідуальних особливостей фізичного обмеження і специфіки нозологій. 

Забезпечення таких потреб досягається через дотримання будівельних норм: 

- ширина проступів, висоту підйомів сходинок, поперечний уклон 

зовнішніх сходинок в межах допустимих норм. 

- сходи у головному навчальному корпусі дублюються пандусами; 

- пристрої й обладнання (банкомат, інформаційні щити тощо), розташовані 

так, що не скорочують нормований простір для проходу, а також проїзду і 

маневрування крісла-коляски; 

- місця для майбутнього особистого автотранспорту інвалідів розміщено 

поблизу входу, доступного для інвалідів. Ширина зони для паркування 

автомобіля інваліда в межах норми;. 



- усі сходинки в коледжі однакової геометрії і розмірів по ширині проступу 

і висоті підйому сходинок; 

- сходинки сходів на шляхах руху інвалідів і інших маломобільних груп 

населення суцільні, рівні, без виступів і із шорсткуватою поверхнею.  

Майданчик перед входами в навчальні корпуси (а також пандуси) захищені 

від атмосферних опадів. Вхідна площадка має навіс та водовідведення. 

Поруччя в навчальному корпусі встановлено з обох боків сходових 

прольотів і вздовж майданчиків, оскільки людині з ослабленою функцією однієї 

руки при підйомі необхідний поручень з одного боку сходів, а при спуску – з 

іншого. 

Коридори і проходи вільні від фізичних та візуальних бар'єрів і мають 

ширину, яка дозволяє проходження двох інвалідних візків пліч-о-пліч.  

Забезпечено вільний рух до шляхів евакуації людей з будинку. Перешкоди, 

зокрема, зони відпочинку, крісла, інші меблі, розміщуються за головним 

проходом – у спеціально облаштованих нішах або тупика. 

У 2018 році в ІІІ корпусі  розпочато капітальний ремонт лабораторії,  

кабінету та  санітарної кімнати виключно для осіб з особливими потребами. 

Планове завершення комплексного капітального ремонту до 100-річчя 

коледжу (до 1 вересня 2020 року). 

 Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у коледжі наведено відповідно до  Додатку 4  

постанови № 1187 Ліцензійних умов у таблицях 4.1., 4.2, 4.3, 4.4 

Коледж повністю задовольняє і забезпечує умови науково-педагогічної 

роботи працівників.  

Для цього використовуються можливості таких приміщень:  

- бібліотека,  загальна площа – 513 м
2
,  у тому числі читальні зали – 2, за-

гальна площа – 162 м
2
, з кількістю 125 посадкових місць. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4.1 

 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 

навчальному процесі 

Адре 

са 

примі

щення 

Повне 

наймену

вання 

власни 

ка 

майна 

Площа, кв. метрів Найменування та реквізити 

документа про право власності 

або оперативного управління, 

або користування 
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5138 660,5 4477,5 Витяг з держреєстру речових 

прав на нерухоме майно  

№146976773 від 27.11.2018 р.  

(номер запису 29122152 

(спеціальний розділ) 

від 22.11.18) 

- - - 

5192,6 - 5192,6 Витяг з держреєстру речових 

прав на нерухоме майно  

№147052081 від 27.11.2018 р.  

(номер запису 29131669 

(спеціальний розділ)  

від 22.11.18) 

- - - 

3846,2 577 3269,2 Витяг з держреєстру речових 

прав на нерухоме майно  

№146970007 від 27.11.2018 р. 

 (номер запису 29121291 

(спеціальний розділ)  

від 22.11.18) 

- - - 

вул. 

Небес

ної 

сотні  ,  

23-а 

4565,2 

 

60 4505,2 

 

Витяг з держреєстру речових 

прав на нерухоме майно  

№147125823 від 28.11.2018 р. 

(номер запису 29141343 

(спеціальний розділ) 

 від 22.11.18) 

- - - 
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         Зали обладнані інформаційними стендами, абонементними каталогами, 

періодичною, довідниковою, енциклопедичною, науковою літературою та 

електронною базою книжкового фонду.  

            В залі знаходиться 15 персональних комп’ютерів із доступом до мережі 

Internet. На комп’ютерах встановлені всі пакети програм, необхідні для 

навчання з більшості дисциплін. Присутній вільний доступ до мережі Internet  

через WiFi. 

- кабінет для роботи викладачів (ауд. 204) -  загальна площа - 42 м
2
 – 

забезпечений необхідним обладнанням для роботи викладачів (стіл, стільці, 

стенди оперативної інформації з організації навчальної, методичної, виховної, 

виробничої роботи); 

- лабораторія інформатики та прогресивних інформаційних технологій, 

електронна бібліотека (ауд. 212) – загальна площа – 90 м
2
, вміщує головну 

електронну навчально-методичну базу коледжу. В лабораторії встановлено 15 

сучасних комп’ютерів, підключених до локальної мережі коледжу та до мережі 

Internet; 

- кабінет дипломного і курсового проектування (ауд. 256) – загальна 

площа – 60 м
2
, в якому сконцентровано сучасні норми розробки різних видів 

проектування, та інша науково-методична література для допомоги викладачам 

та студентам;  

- лабораторія автоматизації навчального процесу (ауд. 254) – загальна 

площа – 48 м
2
, розробляються та реалізуються проекти щодо автоматизації 

навчального процесу коледжу;  

- лабораторія організаційно-видавничої діяльності (ауд. 152), загальна 

площа – 96 м
2 
. Потужність поліграфічної бази – 300 арк./день; 

- кабінет професійної орієнтації (ауд. 110) - загальна площа 42 м
2
, 

кабінет професійної орієнтації – центр навчально – консультаційної 

профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, 

абітурієнтами щодо вступу до Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету. В кабінеті розміщено стенди з 

інформацією про кожну зі спеціальностей коледжу та його структурні 



підрозділи та історичні відомості про навчальний заклад. Кабінет має все 

необхідне методичне забезпечення для проведення навчальних занять на 

відділенні довузівської підготовки; 

- актова зала коледжу (загальна площа – 351 м
2
) – розраховано на 300 

посадкових місць, в якій відбуваються педагогічні, методичні ради, наукові 

конференції, семінари, збори трудового колективу та різні позанавчальні заходи 

для студентів. Актова зала має необхідне мультимедійне обладнання. 

Відомості про забезпечення коледжу приміщеннями навчального 

призначення та іншими приміщеннями наведено у таблиці 4.2 

 

Таблиця 4.2 

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів 

усього у тому числі 

власних орендованих зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

8348 8348 - - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

7425,5 7425,5 - - 

комп’ютерні лабораторії 660 660 - - 

спортивні зали 262,5 262,5 - - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

958 958 

- - 

3. Службові приміщення 8680 8680 - - 

4. Бібліотека, 

 у тому числі читальні зали 

513 

162 

513 

162 

- - 

5. Гуртожитки 1390 1390 - - 

6. Їдальні, буфети 107 107 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 118 118 - - 

9. Інші - - - - 
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          Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу 

становить 6,7 кв. метрів на одного здобувача освіти.  Показник 6,7  кв. метрів 

визначається як частка від навчальної площі до кількості студентів денної 

форми навчання (на 01.01.2019): 8348 кв.м / 1246 осіб. 

У коледжі нараховується 81 навчальна аудиторія, з них 34 лабораторії та 

47 навчальних кабінетів, які оснащені навчальними меблями та інвентарем, 

обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, 

спеціальним обладнанням, наочними приладами, стендами, макетами, що 

забезпечують виконання лабораторних і практичних робіт. 

На спеціальності 051 «Економіка» згідно  навчальних планів наявні 15 

навчальних кабінетів, 4 лабораторії, що в цілому відповідає сучасним вимогам 

освітнього процесу. В користуванні на спеціальності музей коледжу, бібліотека з  

двома читальними залами на 125 місць, з них 30 місць в кабінеті курсового та 

дипломного проектування, 15 місць в електронній бібліотеці коледжу, актова зала 

на 300 місць, дві зали для спортивних занять, спортивний майданчик. 

Спеціальність 051 «Економіка» забезпечена навчальними площами на 

100%.  

         Відомості про забезпечення обладнання лабораторій та спеціалізованих 

кабінетів наведено у таблицях 4.3 та 4.4 

Таблиця 4.3 

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, 

 їх площа, кв. метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устаткування, їх 

кількість* 

Опис 

обладнання, 

устаткування 

 

1 2 3 4 

кабінет української мови за 

професійним спрямуванням, 

45, кв. метрів 
 

Українська мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор Epson 

EB-X41 -1 шт.,  

переносний 

проекційний 

екран -1 шт. 

Проектор 

дозволяє  



1 2 3 4 

   проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет історії та української 

культури,  

48, кв. метрів  

Історія та культура 

України 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор Epson 

EB-X41 -1 шт.,  

переносний 

проекційний 

екран -1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет іноземної мови за 

ПС №1, 

30,  кв. метрів  

кабінет іноземної мови за 

ПС №2, 

30, кв. метрів  

Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор BenQ 

MS506 1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет соціальних 

дисциплін та громадянської 

освіти 

45, кв. метрів  

Філософія мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор LG 

HS200 1 шт., 

переносний 

проекційний 
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 екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Політична економія мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

кабінет організації та плану-

вання діяльності підприємс-

тва, 51 кв. метрів  

Мікроекономіка мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка 

– 1 шт.  

Проектор  

Vivitek  

DX281-ST, 

Інтерактивна 

дошка  

INTECH 

RE80A 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекц. екран.  
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кабінет організації та плану-

вання діяльності підприємс-

тва, 51 кв. метрів  

Макроекономіка мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор  

Vivitek  

DX281-ST, 

Інтерактивна 

дошка  

INTECH 

RE80A 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.   

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Історія економіки та 

економічної думки 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

кабінет вищої математики, 

63, кв. метрів  

Вища математика мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням  

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 
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кабінет вищої математики, 

63, кв. метрів  

Теорія ймовірності 

та математична 

статистика 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет математики №2,  

45, кв. метрів  

Оптимізаційні 

методи та моделі 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет математики №2,  

45, кв. метрів  

Економетрика мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

лабораторія інформатики та 

прогресивних 

інформаційних технологій,  

90, кв. метрів  

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

ПК (Intel Pentium D 

925), 15 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 
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екран або стіну. 

На всіх ПК 

встановлено 

сучасне 

програмне 

забезпечення, 

необхідне для 

викладання 

дисципліни, та 

присутній 

доступ до 

мережі Internet. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Економіка 

підприємства   

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Менеджмент мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  
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кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Маркетинг мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

кабінет фінансів, грошового 

обігу і кредиту,  

52, кв. метрів   

Гроші та кредит мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

BenQ MH534 

1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну 
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кабінет фінансів, грошового 

обігу і кредиту,  

52, кв. метрів  

Фінанси мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор 

BenQ MH534 

1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну 

кабінет обліку, аналізу і 

контролю господарської 

діяльності, 

53, кв. метрів  

Бухгалтерський 

облік    

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 
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дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

кабінет європейської 

інтеграції, 

96, кв. метрів  

Міжнародна 

економіка 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка -

1шт. 

 

Проектор  

Vivitek  

DX281-ST, 

Інтерактивна 

дошка  

INTECH 

RE80A 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.   

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Статистика мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  
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шт. Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Регіональна 

економіка 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 
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поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

кабінет безпеки 

життєдіяльності, охорони 

праці та електробезпеки, 

63, кв. метрів  

Основи охорони 

праці та безпека 

життєдіяльності 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет обліку, аналізу і кон-

тролю господарської діяль-

ності, 53, кв. метрів  

Фінансовий облік мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Стратегія 

підприємства 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 
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екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

кабінет організації та 

планування діяльності 

підприємства,   

51 кв. метрів, 

 

Організація 

виробництва 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор  

Vivitek  

DX281-ST, 

Інтерактивна 

дошка  

INTECH 

RE80A 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.   

кабінет обліку, аналізу і кон-

тролю господарської діяль-

ності, 53, кв. метрів 

Проектний аналіз мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 
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кабінет економіки, 

організації та планування 

виробництва,  

62 кв. метрів  

Обґрунтування 

господарських 

рішень і оцінювання 

ризиків 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет обліку, аналізу і кон-

тролю господарської діяль-

ності, 53, кв. метрів 

Потенціал і 

розвиток 

підприємства 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет організації та 

планування діяльності 

підприємства,   

51 кв. метрів, 

 

Планування і 

контроль на 

підприємстві 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор  

Vivitek  

DX281-ST, 

Інтерактивна 

дошка  

INTECH 

RE80A 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.   

кабінет економіки, 

організації та планування 

виробництва,  

62 кв. метрів  

Управління 

витратами 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 
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презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів 

Державне 

регулювання 

економіки 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки 

кабінет фінансів, грошового 

обігу і кредиту,  

52, кв. метрів   

Ціноутворення мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор 

BenQ MH534 

1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 
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презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну 

кабінет соціальних 

дисциплін та громадянської 

освіти 

45, кв. метрів,  

Господарське 

законодавство 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор LG 

HS200 1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет фінансів, грошового 

обігу і кредиту,  

52, кв. метрів   

Страхування мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор 

BenQ MH534 

1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну 

кабінет інформаційної 

діяльності та комп’ютерних 

систем і технологій на 

підприємстві,  

96 кв. метрів  

Система технологій 

промисловості 

мультимедійне  

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 
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навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів 

Внутрішній 

економічний 

механізм 

підприємства 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  

Presenter 80 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки 

кабінет економіки, 

організації та планування 

виробництва,  

62 кв. метрів  

Ризикологія мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 
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кабінет обліку, аналізу і кон-

тролю господарської діяль-

ності, 53, кв. метрів 

Аналіз 

господарської 

діяльності 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет фінансів, грошового 

обігу і кредиту,  

52, кв. метрів   

Інвестування мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор 

BenQ MH534 

1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну 

Лабораторія інформаційно-

економічних технологій та 

електронного 

документообігу,  

53,  кв. метрів
   
 

Інформаційні 

системи і технології 

на підприємстві 

ПК (Athlon II X2) 

12 шт. 

На всіх ПК 

встановлено 

сучасне 

програмне 

забезпечення, 

необхідне для 

викладання 

дисципліни, та 

присутній 

доступ до 

мережі Internet. 

кабінет соціальних 

дисциплін та громадянської 

освіти 

45, кв. метрів,  

Релігієзнавство мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Проектор LG 

HS200 1 шт., 

переносний 

проекційний 

екран 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 
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лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет інформаційної 

діяльності та комп’ютерних 

систем і технологій на 

підприємстві,  

96 кв. метрів  

Логістика мультимедійне  

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран або стіну. 

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень в 

економіці 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  
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Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 
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предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

кабінет економіки   

підприємства,  

53, кв.метрів  

Економіка та 

менеджмент якості 

на підприємстві 

мультимедійне 

обладнання*: 

Проектор – 1шт. 

Інтерактивна дошка– 1 

шт. 

Проектор 

Optoma S-331, 

Інтерактивна 

дошка  
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Проектор 

дозволяє 

проводити 

лекції з 

використанням 

презентацій, 

навчальних 

відеоматеріалів, 

виводити 

результати 

роботи ПК на 

проекційний 

екран.  

Інтерактивна 

дошка дозволяє 

керувати 

об’єктами з 

використанням 

сенсорної 

поверхні за 

допомогою 

будь-якого 

твердого 

предмету, 

зокрема пальця, 

фломастеру або 

указки.  

Лабораторія курсового та 

дипломного проектування, 

60, кв. метрів 

Переддипломна 

практика 

ПК (Intel Celeron DC 

E3300),  

10 шт. 

На всіх ПК 

встановлено 

сучасне 

програмне 

забезпечення, 

необхідне для 

викладання 

дисципліни, та 

присутній 

доступ до 

мережі Internet. 

Лабораторія курсового та 

дипломного проектування, 

60, кв. метрів 

Дипломна робота 

бакалавра 

ПК (Intel Celeron DC 

E3300),  

10 шт. 

На всіх ПК 

встановлено 

сучасне 

програмне 
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забезпечення, 

необхідне для 

викладання 

дисципліни, та 

присутній 

доступ до 

мережі Internet. 

Спортивна зала,     

262,5 кв. метрів  

Фізичне виховання  Тренажери 

 – 8 шт. 

 

* – Мультимедійне обладнання надається за потребою, кількість комплектів 

(проектор+ноутбук) – 31 шт. на заклад освіти. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 

визначається як відсоток кількості комплектів від загальної кількості аудиторій (31 шт. / 81 

аудиторії х 100% = 38 %). 

 

 

Ректор Г.О. Оборський 

 

 

 

Навчальні кабінети та лабораторії обладнані у цілому згідно діючих 

переліків типового обладнання.  

Освітній процес у коледжі обслуговують 247 одиниць сучасних ПК, в 

тому числі 228 одиниць із строком використання не більше восьми років, з них 

типу:  

-  виробництва 2019 р.  -   17  шт. Це, переважно, комп’ютери на базі 

процесорів Intel Core i5, AMD A8-7600, AMD FX-6350; 

- виробництва 2018 р.   -   34  шт. Це, переважно, комп’ютери на базі 

процесорів AMD A6-3600 та тонкі клієнти, під’єднані до потужного 16-

ядерного серверу; 

- виробництва 2014 – 2017 років – 69 шт. Це комп’ютери, що працюють 

на базі процесорів AMD Athlon II X2, AMD A4-4000, Intel Celeron DC. Дані 

комп’ютери протягом 2017-2018 років модернізовувались, шляхом збільшення 

оперативної пам’яті та заміни жорстких дисків на швидкі SSD-накопичувачі. 

- виробництва 2011 – 2013 років – 62 шт. Це комп’ютери, що працюють 

на базі процесорів AMD Sempron 2800, AMD Sempron LE, Intel Pentium D. Дані 

Директор  О.Є. Яковенко 



комп’ютери протягом 2015-2018 років постійно осучаснювались, що дало змогу 

використовувати сучасні програмні продукти . 

Освітній процес підготовки за освітньо-професійною програмою 

«Економіка» щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 

«Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» рівня вищої 

освіти «бакалавр»  обслуговують 52 одиниці сучасних ПК.  

Всі ПК обладнані ліцензійним програмним забезпеченням (комерційні 

ліцензії та ліцензія GNU GPL). Парк комп'ютерної техніки щорічно 

поповнюється та оновлюється.  

В рамках програми «MSDN Academic Alliance», що забезпечує студентів і 

викладачів закладів освіти широким переліком сучасних продуктів Microsoft 

для освітніх та навчальних цілей, було надано коледжу  у 2009 році 

 безкоштовний доступ до програми передплати на ліцензійні програмні засоби. 

Програмне забезпечення може встановлюватися в лабораторних класах та на 

домашніх комп’ютерах студентів та викладачів в навчальних та дослідницьких 

цілях. 

Перелік найпоширенішого ПЗ компанії Microsoft, яке використовуються в 

освітньому процесі  студентами і викладачами коледжу, за підпискою MSDN 

Academic Alliance: Windows 7,Windows 8,Windows Server 2003,Windows Server 

2008,Visual Studio 2005,Visual Studio 2008.Visual Basic 6,Visual Web Developer 

2005,Windows Services for UNIX 3.0,Visio 2003,Visio 2007,Visio 2010,Virtual PC 

2007, Project 2003, Project 2007, Project 2010, Access 2003, Access 2007, Access 

2010, Microsoft Mathematics 4.0. Пакет офісного ПЗ Microsoft Office 2003 та 

Office 2007 було надано коледжу  у 2008 році Міністерством освіти і науки в 

рамках програми забезпечення комп'ютерною технікою закладів освіти 

України. 

В коледжі активно ведеться впровадження і використання ПЗ за ліцензією 

GNU/GPL та Unix-систем, таких як: Debian 6.0, MySQL 6.0, PHP 5.0, Apache, 

ProFTPD , Jabberd, Postfix. Firebird, Kylix 3.0. FeePascal, Samba, Star UML, 

Android Studio 3.3.1, Arduino IDE 1.8.8. 



В рамках мережевої академії Cisco, що відкрита на базі коледжу, студенти 

та викладачі мають право безкоштовного користування пакетом Cisco Packet 

Tracer. 

Для виконання графічної частини КП або ДП студенти користуються 

Microsoft Visio або САПР Компас 3D LT. 

Спільними зусиллями викладачів та студентів створена локальна 

комп’ютерна мережа, до якої підключені всі наявні комп’ютери і яка 

підключена до глобальної мережі Internet через швидкісний оптичний канал. 

Також в локальній мережі коледжу працюють 4 сучасних сервери, які 

забезпечують роботу сайту, освітнього порталу коледжу та внутрішній 

електронний документообіг коледжу. 

Освітній портал коледжу надає студентам і викладачам можливість 

дистанційної освіти та контролю знань завдяки втановленій на сервері системи 

керування навчанням Moodle. На освітньому порталі розміщено методичні 

матеріали з усіх дисциплін по всіх спеціальностях.  

Студенти знаходячись на території коледжу, мають доступ до 

інформаційних ресурсів коледжу через бездротову мережу, побудовану на 

основі технології Wi-Fi за стандартом IEEE 802.11. 

Відомості щодо обладнання, устаткування та програмного забезпечення 

спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 

навчального плану за спеціальністю 051 «Економіка», наведені в табл. 4.4 

У коледжі зібрані сучасні програмні продукти (загальносистемні засоби і 

пакети прикладних програм) для використання ПК при проведенні 

лабораторно-практичних занять з дисциплін, для проведення контролю знань 

студентів, для індивідуальної самостійної підготовки студентів при курсовому і 

дипломному проектуванні, при атестації, для індивідуальної роботи викладачів 

при підготовці навчально - методичного забезпечення дисциплін і створення 

електронних посібників.  

 

 

 



Таблиця 4.4 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа, 

кв. метрів 

Навчальна 

дисципліна ** 

Кількість 

персональних 

комп’ютерів із 

строком 

використання 

не більше 

восьми років 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у тому 

числі 

ліцензованих) 

Наявність 

каналів 

доступу до 

Інтернету 

(так/ні) 

 

1 2 3 4 5 

201, лабораторія 

комп’ютерної техніки 

та програмування,  

90, кв. метрів  

 

 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

15 шт. 

марка – 

AMD FX-6350 

Windows 7, MS 

Office 2010, 

Chrome, Skype, 

Kompas 16 3D 

LT, Adobe 

Photoshop Demo, 

WorkBench, 

Orcad, Inprise 

Delphi 7.0, 

Borland C++ 3.0, 

Visual Studio 

2008, Net 

Cracker 4.0, 

Cisco Packet 

Tracer, Apache 

2.4, PHP 4.0, 

MySQL 5.1., 

MathCAD 11 

Free, Code 

Blocks, StarUML 

Так 

212, лабораторія 

інформатики та 

прогресивних 

інформаційних 

технологій,  90, кв. 

метрів  

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

15 шт. 

марка – 

Intel Pentium D 

925 

Windows 7, MS 

Office 2010, 

Chrome, Skype, 

Kompas 16 3D 

LT, Adobe 

Photoshop Demo, 

WorkBench, 

Orcad, Inprise 

Delphi 7.0, 

Borland C++ 3.0, 

Visual Studio 

2008, Net 

Cracker 4.0, 

Cisco Packet 

Tracer, Apache 

2.4, PHP 4.0, 

MySQL 5.1., 

MathCAD 11 

Так 



1 2 3 4 5 

Free, Code 

Blocks, 

StarUML, 

Android Studio 

323, лабораторія 

інформаційно-

економічних 

технологій та 

електронного 

документообігу,  

53,  кв. метрів
   
 

Інформаційні 

системи і 

технології на 

підприємстві 

ПК (Athlon II 

X2) 

12 шт. 

Windows 7, 

MS Office 2010, 

Chrome, Skype, 

1С 

«Бухгалтерія» 

8.3, Парус 

Kompas 16 3D 

LT, Adobe 

Photoshop Demo, 

WorkBench, 

Orcad, Inprise 

Delphi 7.0, 

Borland C++ 3.0, 

Visual Studio 

2008, Net 

Cracker 4.0, 

Cisco Packet 

Tracer, Apache 

2.4, PHP 4.0, 

MySQL 5.1., 

MathCAD 11 

Free, Code 

Blocks, 

StarUML, 

Android Studio 

Так 

     

 

Ректор Г.О. Оборський 

 

 

 

У таблиці 4.5 наведена інформація про забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні 

для виконання навчального плану освітньо-професійної програми «Економіка» 

щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» рівня вищої освіти 

«бакалавр».  

 

 

Директор  О.Є. Яковенко 



 

Таблиця 4.5 

 

Інформація про забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання 

навчального  плану освітньо-професійної програми «Економіка»  

 

 

№ 

Назва 

дисципліни за 

навчальним планом 

Кількість 

годин 

лабора-

торних 

занять 

Семестр  

за навчаль- 

ним планом 

Кількість 

лабора-

торних 

робіт 

№, назва лабораторії, 

площа, кв. метрів, кількість 

комп’ютерних робочих місць, шт 

 

1 2 3 4 5 6 
1.  Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

106 1-2 53 201, лабораторія комп’ютерної 

техніки та програмування,  

90, кв. метрів, 15 шт. 

212, лабораторія інформатики 

та прогресивних інформаційних 

технологій,  90, кв. метрів,  

15 шт. 

2.  Інформаційні сис-

теми і технології на 

підприємстві 

12 8 6 323, лабораторія інформаційно-

економічних технологій та 

електронного документообігу,  

53,  кв. метрів, 12 шт.
   
 

 

Ректор Г.О. Оборський 
 

 

 

 

 

  Інформація про соціальну інфраструктуру 

 

У коледжі створено задовільні умови для роботи та навчання, відпочинку 

студентів і викладачів. 

У закладі освіти наявні два гуртожитки на 400 місць, які розташовані на 

території коледжу. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені 

гуртожитком на 100%. 

Інформація про соціальну інфраструктуру наведена відповідно до  

Додатку 4.5 постанови № 1187 Ліцензійних умов у таблиці 4.6 

 

Директор  О.Є. Яковенко 



Таблиця 4.6  

Інформація про соціальну інфраструктуру 
 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 
Кількість 

Площа (кв. 

метрів) 

1 Гуртожитки для студентів. 2 1390 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 7 

3 Їдальні та буфети 2 -*/107 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах -  

5 Актові зали 1 351 

6 Спортивні зали 1 262,5 

7 Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди:   

-стадіони   

-спортивні майданчики 1 3200 

-корти -  

-тощо (тренаженрна зала) 1 108 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інші: медичний пункт 1 118 

*укладено угоди щодо надання послуг з комплексного харчування.  

  

Ректор Г.О. Оборський 
 

У гуртожитку щорічно проживає від 200 до 230 студентів. Житлова 

площа на кожного студента становить 6-7 кв.м., що в цілому відповідає 

вимогам. У гуртожитках за домовленістю проживають 2 вихователя. На 

кожному поверсі розміщено кухні, кожна з них обладнана чотирма газовими 

плитами; у кожній секції наявні два холодильника. Санітарні та гігієнічні 

кімнати знаходяться на кожному поверсі. Все обладнання  відповідає санітарно-

технічним нормам. Щорічно проводяться  поточні ремонти, але будівлі 

потребують капітального ремонту. Вартість проживання одного студента в 

гуртожитку складає 3900 грн. на рік. 

У гуртожитку №1 розміщений медичний пункт, який має маніпуляційний, 

перев’язувальний, фізіотерапевтичний кабінети,  обладнані згідно до санітарно-

технічних вимог на 80%. Щорічно здійснюється робота по диспансеризації 

студентів, проводяться медичні огляди студентам  і співробітникам.  

Директор  О.Є. Яковенко 

  



У зв’язку з природними явищами під будівлею коледжу з’явилася 

ґрунтова вода, що привело до закриття санепідемстанцією їдальні, яка 

знаходилась у підвальному приміщенні коледжу. Незважаючи на це харчування 

студентів забезпечується у трьох корпусах, у тому числі гарячими обідами за 

попереднім замовленням. Місця для прийому їжі обладнані столами та 

стільцями згідно вимог. Коледжем підписано договори на обслуговування та 

договори про організацію харчування студентів, викладачів та співробітників 

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету відповідно ДБН В.2.2-3-97, п.3.78 та п. 3.82.  

Коледж має потужну спортивну базу: спортивна зала, спортивний 

майданчик, тренажерну залу.   

На виконання Закону України «Про охорону праці» в коледжі створено 

систему охорони праці відповідно до нормативних документів. Ведеться 

паспортизація санітарно-технічних умов праці. Випадків порушень правил 

охорони праці не зафіксовано. 

Кількість здобувачів освіти, які згідно із законодавством мають право на 

державну соціальну підтримку становить у 2016-2017 н.р. – 82 особи, у 2017 – 

2018 н.р. – 93 особи, у 2018-2019 н.р. – 85 осіб. 

Рівень соціального захисту здобувачів освіти, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу освіти можна вважати задовільним. 

У коледжі створено всі умови щодо реалізації однієї зі складових 

освіти і виховання – фізичного виховання.  

Процес фізичного виховання базується на принципах, що 

визначаються нормативно-правовою базою організації освітнього процесу 

з фізичного виховання та масового спорту.  

На виконання   Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 

року №1045 «Про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України» щорічно викладачами фізичного 

виховання  проводиться оцінювання фізичної підготовленості здобувачів освіти 

Херсонського політехнічного коледжу. 



Для проведення занять з фізичного виховання в коледжі є спортивна зала, 

спортивний майданчик, де проводяться заняття з ручного м’яча, баскетболу, 

волейболу, міні-футболу, легкої атлетики та тренаженрна зала.  

До дня міста у вересні 2016 році проведено модернізацію спортивного 

майданчика за рахунок міської влади та спонсорів. Стан матеріально-технічного 

забезпечення фізичного виховання задовільний.  

Осередком спортивно - оздоровчої роботи коледжу є студентський 

спортивний клуб «Ровесник», в якому організовано роботу секцій з баскетболу, 

волейболу, футболу, легкої атлетики, шахів, настільного тенісу та атлетизму. 

Діяльність клубу спрямована на формування потреб здорового способу життя та 

залучення більшої кількості студентської молоді до занять спортом. 

Оргкомітет спортивно-оздоровчого клубу «Ровесник» щороку організовує 

та проводить спартакіади з семи видів спорту, спортивні змагання,  в яких 

визначаються кращі результати серед студентів навчальних груп, курсів, 

спеціальностей, гуртожитків та слухачів відділення довузівської підготовки.  

За результатами змагань формуються збірні команди, що беруть участь у 

міських, обласних  універсіадах та спартакіадах  із різних видів спорту серед 

закладів вищої освіти  Херсонської області й посідають  призові місця.  

У змаганнях за програмою  обласної спартакіади  Херсонської області  

серед закладів освіти  І – ІІ рівнів акредитації команди коледжу посіли:   

 

Вид змагань 

Місце, навчальний рік 

2014-2015 н.р 2015-2016н.р. 2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 

Легкоатле- 

тичний крос 

(з 16- ти команд) 

II III III IV ІІ IV III IV 

Волейбол 

(з 15 - ти  команд) 
I V II IV ІІ V II IV 

Фут зал 

(з 15- ти  команд) I - ІІІ - III 

 

- 

 

I - 

Шахи II I II I V І V II 

Баскетбол I III II IV IV V I V 

Настільний теніс - - - I IV I V V 

Легка атлетика II III V V V V III V 

 



У міських  змаганнях фізкультурно спортивного товариства «Спартак» 

команда коледжу  також  посідає  призові місця. 

Вид змагань 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 

Волейбол 

 (14 команд) 

I 

місце 

ІІ місце II  

місце 

IІ місце  ІІІ 

місце 

I 

місце 

II місце 

Фут зал 

 (12 команд) 

IІ 

місце 

 І    

місце 

 II 

місце 

 ІV 

місце 

 

Загально -

фізична 

підготовка 

(6 команд) 

 

І місце 

 

І місце 

 

I місце 

 

I місце 

          

        Команда юнаків закладу освіти щорічно бере участь у обласних 

спортивних змаганнях в рамках Обласної Універсіади та виборює призові 

місця. Так, у 2017 – 2018 н р. збірна команда  юнаків посіла 2 загальнокомандне 

місце серед 17 команд  ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області, а команда дівчат 

посіла 4 загальнокомандне місце серед 15 команд. 10 юнаків коледжу 

виступають у міському Чемпіонаті з футзалу у ІІ лізі.  

Традиційно протягом  кожного навчального року проводиться 

Спартакіада коледжу серед груп та спеціальностей з 7 видів спорту: міні-

футболу, кросу, волейболу, малого тенісу, шахів, баскетболу, легкої атлетики, у 

яких беруть участь близько 300 студентів. За підсумками спартакіади 

проводиться нагородження переможців із врученням кубків, медалей та грамот. 

Краші спортсмени коледжу проводять показові виступи. 

Традиційним є проведення кожної весни «Кубку коледжу з міні-

футболу». До Дня фізичної культури та спорту  проводять змагання з кросового 

бігу. 

Для викладачів  та співробітників коледжу проводяться різноманітні  

спортивні змагання з волейболу, шахів, міні-футболу, легкої атлетики, що 

присвячуються  календарним святам. Переможці турніру нагороджуються 

почесними грамотами директора. 

З метою формування здоров’язбережувальної компетентності та 

організації змістовного дозвілля для студентів-мешканців гуртожитків 

обов'язково проводяться змагання та турніри з міні-футболу, шахів, волейболу, 



перетягування канату, підтягування на перекладині, штовхання гирі. У квітні-

травні студенти гуртожитку беруть  участь у Кубку коледжу з міні-футболу. 

 У спортивних секціях, які працюють у коледжі займаються 30% 

здобувачів освіти.  

Наявна матеріально-технічна база коледжу, дає можливість забезпечувати 

якісну підготовку здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 

«Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» рівня вищої освіти «бакалавр» на рівні вимог ринку праці. 

 

Ректор Г.О. Оборський 
 

 

 

Директор  О.Є. Яковенко 


