
Матеріально-технічна база 

Коледж має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної 

освітньої підготовки згідно з ліцензійними умовами та забезпечує її 

вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку 

відповідають встановленим нормам. 

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану 

приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті. У 

навчальному закладі  є умови доступності для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

Відомості 

про кількісні та якісні показники матеріально – технічного 

забезпечення 

освітньої діяльності. 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються для 

здійснення освітнього процесу . 

Адреса 

приміщення     

(навчальний 

корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека, 

спортивний зал 

тощо)* 

Найменуван 

ня власника 

майна 

Площа, 

кв. 

метрів 

Найменування та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування 

(договір оренди ) 

строк дії 

договору 

оренди 

(позички,

користув

ання) 

(з_по_) 

наявність 

державної 

реєстрації  

наявність 

нотаріаль

ного 

посвідче

ння  

32600 

смт.Нова 

Ушиця, 

вул.Подільська  

буд.34, 

Кам”янець –

Подільський 

район, 

Хмельницька 

обл. 

Держава, 

Міністерство  

освіти і науки 

України 

7788.0 Витяг з 

державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію іншого 

речового права 

Індексний номер 

витягу 

№183265085 

№183282381 

№183256336 

№183286626 

№183297929 

№183269467 

 Технічний 

паспорт на  

навчально-

лабораторний 

корпус (15.01. 

2021р) 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF


2.      Забезпечення приміщеннями навчального, навчально - виробничого 

призначення, іншими приміщеннями та майданчиками . 
Найменування приміщень( навчальних об’єктів) відповідно до 

нормативів матеріально-технічного забезпечення  

  

1.Кабінети (класи, аудиторії) 36 

2.Майстерні( з навчально-виробничими дільницями) 1 

3.Лабораторії 36 

4. Полігон, кв.метрів 350 

5.Автодром(майданчик для початкової їзди ),кв.м. 720 

6. Трактородром,гектарів 0,65 

7.Навчальне господарство(навчальна лабораторія 

рослинництва),гектарів 

181 

8.Площадка під сільськогосподарські машини кв.м. 6166 

9. Спортивні зали 2 

10.Медичний пункт 1 

11. Гуртожиток 1 

12.Бібліотеки 1 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1.Загальна площа навчальних корпусів складає 5,5 тис кв.м.; в 

тому числі навчальна площа – 3,6 тис кв.м. 

Приміщення навчального корпусу знаходиться в належному санітарно-

технічному стані, який забезпечується щорічними профілактичними 

ремонтами і дотриманням вимог експлуатації. 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 

іншими приміщеннями. 

Загальна площа споруд і будівель, що належать коледжу і 

використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, 

адміністративних, господарських та інших цілей, становить 8,5 тис кв. м. 

У відповідності до навчальних планів у коледжі обладнано 36 навчальних 

кабінетів, 36 навчальних лабораторій, навчальна лабораторія 

рослинництва, навчально-виробнича майстерня. 

Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні всіх 

лекційних занять згідно навчального плану в навчальних аудиторіях 

використовується мультимедійне обладнання. 

 

 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів. 

Навчальний процес в достатній мірі забезпечений необхідним 

обладнанням, матеріалами, інструментами і обчислювальною технікою. 

У коледжі для забезпечення навчального процесу оснащено 2 комп'ютерні 

навчальні лабораторії та переносні мультимедійні комплекти, навчально-

методичний кабінет,музей. 

 

Постачання Інтернету відбувається інтернет провайдером «Укртелеком» 

через оптичну магістраль. Доступ робочих станцій (комп’ютерів) до 

мережі Інтернет організований за допомогою 50 Мбіт/сек локальної 

мережі. 

У навчальних корпусах, на території коледжу та гуртожитку 

забезпечено доступ до мережі Інтернет на основі бездротових технологій 

Wi-Fi (всього 11 точок доступу). 

 

4. Інформація про соціальну інфраструктуру. 

На балансі коледжу знаходиться гуртожиток. В гуртожитку є душові, 

побутові кімнати, тренажерний зал, а також  доступ до мережі інтернет 

через Wi-Fi. На сьогоднішній день забезпеченість студентів  гуртожитком 

складає 100% від потреби. 

При спортивно-побутовому корпусі працює їдальня на 220 

посадкових місць,буфет. 

Спортивна база коледжу включає: спортивний зал загальною площею 162 

м.кв.  навчального корпусу, тренажерний спортзал, спортивний 

майданчик, нестандартне  спортивне обладнання і знаряддя ( шведські 

стінки, тенісний стіл та ін.). Це забезпечує 

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і 

студентів є  бібліотека коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби 

інформації. Бібліотека  коледжу комп’ютеризована, з читальною залою на 

60 місць, розташована в  приміщенні навчального корпусу. 


