
 

 

Матеріально–технічне забезпечення освітнього процесу  

Матеріальна база коледжу складається з 5−ти будівель: 4 − навчальні 

корпуси (власні будівлі) та 1 − студентський гуртожиток (орендована 

будівля). Загальна площа власних приміщень, що використовуються 

коледжем, становить 3689,50 кв.м. Майно закріплено за коледжем на праві 

господарського відання згідно державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно (рішення Чернівецької міської ради про державну реєстрацію прав та 

їх обтяжень, індексний номер 35955411 від 03.07.2017р.), інформацію 

представлено в таблиці 6.1.  

В наявності є технічний паспорт, який оформлено і затверджено 

адміністративною радою коледжу 05.12.2007 року. Будівлі забезпечені 

відповідними інженерно–технічними комунікаціями, які знаходяться у 

робочому стані та надійно експлуатуються. Всі навчальні аудиторії та 

приміщення коледжу приведено у відповідність до вимог пожежної безпеки, 

санітарних норм та вимогам ДБН В.2.2–3–97 «Будинки та споруди 

навчальних закладів». Коледжу передано в постійне користування земельну 

ділянку 0,6130 га для обслуговування будівель (державний акт на право 

постійного користування землею НВ-73018467762017 виданий 16.10.2002р.; 

кадастровий номер 7310136600:03:001:0022).  

Освітній процес здійснюється у 23 навчальних аудиторіях, які 

забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, 

необхідними для виконання навчальних планів і програм. У кожному 

кабінеті є повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: 

нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних робіт, 

самостійного вивчення програмового матеріалу, бланки облікових 

документів; наочне приладдя тощо. В розпорядженні студентів лекційна 

аудиторія та актовий зал, кабінет практичного психолога, навчально–

методичний кабінет, зал засідань. 

Для забезпечення належної організації освітнього процесу та 

виконання програм навчальних дисциплін, які передбачають застосування 

програмного забезпечення, коледж має навчально–комп’ютерний комплекс 

площею 101,3 кв.м. і кабінет інформаційних технологій площею 86,7 кв.м.. 

Кабінети забезпечені програмними продуктами і мають доступ до мережі 

Інтернет. Загальна кількість комп’ютерів, які використовуються в 

навчальному процесі, складає 53 одиниці; на 100 студентів припадає 10 

комп’ютерів, що відповідає ліцензійним умовам (норма 6 комп’ютерів на 100 

студентів). Через впроваджену у 2010 році систему бездротової комунікації 

завдяки доступу до мережі інтернет за технологією ADSL кількість 

користувачів мережі інтернет є необмеженою.  

Коледж має спортивну залу площею 162,6 кв.м., яка забезпечена 

необхідним спортивним інвентарем та обладнанням. Власний стадіон 

відсутній, однак наявний відкритий спортивний майданчик для гри у 

баскетбол, волейбол тощо. Функціонує тренажерний зал площею 64,1 кв.м., у 

якому в наявності 11 тренажерів для силових вправ на основні групи м’язів, 3 

штанги, 2 шведські стінки, 4 спортивні мати. За міжакредитаційний період 

матеріально–технічна база фізичного виховання та спорту поповнилась 

новим обладнанням, спортивними снарядами на суму 87,4  тис. грн. 



 

 

Харчування студентів проводиться у буфеті, розміщеному в 

навчальному корпусі №1. Для організації харчування студентів у коледжі 

створено належні умови - працює буфет загальною площею 62 кв.м., що 

розрахований на одночасне обслуговування 52 осіб, кухня обладнана 

електричною плиткою, 2 мікрохвильовими пічками, 4 холодильними і 

морозильними камерами. У буфеті реалізують продукцію меню вільного 

вибору і денного раціону харчування. Графік роботи буфету залежить від 

графіка освітнього процесу коледжу. Інтенсивність попиту на послуги сфери 

харчування залежить від перебування студентів на практиках (харчування 

здійснюється в інших закладах громадського харчування) і сесій, коли 

студенти частину часу готуються до семестрового контролю за межами 

закладу освіти. Перерви між заняттями встановлюються так, щоб правильно 

організувати харчування студентів. Тривалість перерв між заняттями складає  

10-40 хв. Якщо врахувати, що час на перехід з аудиторії в буфет і назад 

складає 3-5 хв., а на придбання студентом готової продукції в буфеті - 5-7 хв., 

можна зробити висновок, що найраціональнішим видом організації 

харчування в закладі освіти є обслуговування у буфеті під час великої 

перерви, яка триває 40 хв. Таким чином, наявна площа буфету та організовані 

посадкові місця забезпечують потреби студентів у харчуванні на 

достатньому рівні.  

Коледж забезпечує іногородніх студентів гуртожитком, який 

розрахований на 65 осіб. Гуртожиток задовольняє потреби навчального 

закладу, оскільки в ньому проживає всього лише 61 іногородній студент. У 

гуртожитку, крім житлових кімнат, обладнано кімнати для підготовки до 

занять, зал відпочинку з телевізором, харчоблок, їдальня, побутові кімнати. 

Поселення студентів у гуртожиток відбувається згідно «Положення про 

студентський гуртожиток». На покращення соціально–побутових умов у 

студентському гуртожитку за останні роки витрачено 89,1 тис. грн. на 

придбання меблів, холодильників, електроплит та постільних речей. 

У коледжі функціонують бібліотека та читальний зал. Загальний 

бібліотечний фонд налічує 14482 примірники, з них підручників та 

посібників – 10744 примірників. Заявлена на акредитацію спеціальність за 

освітньою програмою «Облік і оподаткування» забезпечена підручниками і 

посібниками на 100%. За передплатою бібліотека коледжу щороку отримує 

періодичні видання, в тому числі фахового спрямування. У читальному залі 

коледжу встановлено 5 одиниць комп’ютерної техніки, на яких студенти 

можуть працювати з електронними ресурсами та одержувати інформацію з 

мережі Internet.  

В коледжі забезпечуються відповідні санітарно–гігієнічні норми, 

проводяться попередні (при прийняті на роботу) і періодичні медичні огляди 

працівників, всі підрозділи коледжу забезпечуються аптечками першої 

медичної допомоги. Укладено  договір з міською поліклінікою для дітей та 

підлітків про медичне обслуговування студентів коледжу. 

З метою виконання комплексних заходів з протипожежної безпеки у 

всіх навчальних корпусах коледжу встановлено автоматичну пожежну 

сигналізацію, закуплено вогнегасники, проведено технічне обслуговування 

та перезарядку наявних вогнегасників, здійснено оплату послуг за пожежне 



 

 

спостереження та обслуговування. Постійно–діючою комісією з охорони 

праці щорічно проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони 

праці та пожежної безпеки працівників коледжу. 

Постійна увага приділяється виконанню комплексних заходів з 

охорони праці та техніки безпеки, передбачених колективним договором між 

директором та трудовим колективом, своєчасній підготовці до роботи 

підрозділів коледжу в умовах осінньо–зимового періоду та забезпеченню 

безперебійної роботи мереж опалення в зимовий період. 

Службами коледжу здійснено заміну приладів обліку тепла, 

електричної енергії, газу та води на сучасні, які мають ряд технічних і 

метрологічних переваг, що дозволило впорядкувати облік реально спожитих 

енергоносіїв. Комісією з питань енергозбереження вживаються заходи щодо 

економії та раціонального використання енергоносіїв: проводяться тижні 

енергоефективності, в рамках яких проводяться комплексні обстеження і 

цільові перевірки навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, приміщень 

гуртожитку, проводяться години корпоративної культури, тематичні бесіди з 

питань енергозбереження та ефективного використання енергетичних 

ресурсів.  

Для виконання програми енергозбереження в коледжі упродовж 

останніх років проведено часткову заміну старих віконних блоків на нові 

металопластикові конструкції, здійснено модернізацію освітлення в 

аудиторіях та приміщеннях загального користування, замінено звичайні 

світильники на енергозберігаючі. 


