
 

ВІДОМОСТІ  

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних 

технологій ІФНТУНГ» на рівні фахової передвищої освіти 
 

Для ефективного здійснення освітньої діяльності у ВСП «Калуський 

фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ» 

створена необхідна матеріально-технічна база. 

Приміщення коледжу розташоване на земельній ділянці площею 1,0166 га.  

Майно закладу перебуває в оренді (договір про внесення змін та доповнень 

№4 до договору оренди державного майна №22/15 від 07.09.2015 р. з 15.07.2021 

р. по 06.08.2026 р.). 

Загальна площа приміщень становить 2021,9 м2, площа навчальних 

приміщень – 983,6 м2. У навчальному процесі використовуються такі 

приміщення: для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії) – 17 (714,9 м2); для педагогічних працівників – 6 (103,4 м2); 

комп’ютерні лабораторії – 3 (183,4 м2); бібліотека (у т.ч. читальний зал) – 1(97,9 

м2); актовий зал – 1 (85,3 м2); службові приміщення – 8 (168,1 м2); студентська 

їдальня (буфет) – 1 (96,8 м2); інші приміщення (572,1 м2). 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять згідно 

фактичної кількості студентів – 3,7 м2 (983,6 м2 на 268 студентів). 

Загальні та навчальні площі приміщень коледжу є достатніми для 

здійснення навчального процесу в одну зміну.  

Інформацію про загальну площу приміщень, що використовуються в 

освітньому процесі наведено в таблиці 1. 

Забезпечення навчальними та іншими приміщеннями наведено в таблиці 2. 

Навчальні аудиторії, кабінети та лабораторії коледжу оснащені 

відповідними засобами провадження освітньої діяльності – меблями, 

навчальним обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, 

згідно вимог навчальних планів та освітньо-професійних програм. Це дає 

можливість проводити лекційні, лабораторні та практичні заняття на високому 

професійному рівні.  

Навчальні заняття для здобувачів фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 125 Кібербезпека будуть проводитись в 10 навчальних 

приміщеннях, загальною площею 423,0 м2. Із них 3 аудиторії оснащені 

мультимедійними засобами, що становить 30%. Загальний рівень оснащеності 

мультимедійними засобами по коледжу становить 23,5%. 

Забезпеченість навчальними площами, де буде здійснюватися освітній 

процес за спеціальністю 125 Кібербезпека, що ліцензується, на одного здобувача 

становить 7,0 м2 (983,6/140, де 140 – заявлений ліцензований обсяг здобувачів 

фахової передвищої освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека з урахуванням 

всього строку навчання, що відповідає нормативним вимогам. 

У коледжі періодично проводиться робота щодо переоснащення аудиторій 

та лабораторій у відповідності до зростаючих вимог. 

Приміщення відповідають необхідним стандартним нормам, вимогам ДБН 

В.2.2-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом 



Держкоммістобудування України від 27.06.1996 №117, правилам пожежної 

безпеки і нормам з охорони праці. 

Таким чином, технічне оснащення освітнього процесу повністю забезпечує 

проведення усіх видів навчальних занять за спеціальністю125 Кібербезпека. 

Інформацію про засоби провадження освітньої діяльності за спеціальністю 

125 Кібербезпека наведено в таблиці 3.  

Рівень комп’ютеризації коледжу у цілому забезпечує потреби навчального 

процесу. Для цього у коледжі обладнано 3 комп’ютерні класи, які мають доступ 

до мережі Інтернет. Також у коледжі загалом забезпечено доступ до мережі 

Інтернет на основі бездротових технологій Wi-Fi. 

У коледжі є достатня база копіювальної техніки: принтери, сканери. 

Лабораторії, кабінети та аудиторії коледжу відповідають вимогам 

навчальних планів, обладнані усіма необхідними приладами. Комп’ютерне 

обладнання кабінетів та лабораторій за допомогою відповідного програмного 

забезпечення використовується для забезпечення викладання спеціальних 

дисциплін. 

Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів припадає 12,2 

одиниць, що відповідає нормативним вимогам. 

Інформація про обладнання, устаткування та програмне забезпечення 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за 

спеціальністю 125 Кібербезпека, наведена у табл. 4. 

Так, як коледж не має спортивного залу, заняття з фізичного виховання 

проводяться на базі Калуської дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» (за 

спеціальним дозволом міського голови). Навчально-матеріальна база для 

спортивної роботи відповідає вимогам для проведення занять на належному 

рівні, оскільки в достатній кількості забезпечена відповідним спортивним 

інвентарем. 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу у коледжі має 

системний характер і спрямоване на стабільне зміцнення навчально-методичної 

бази, у зв’язку з чим поповнення матеріально-технічної бази здійснюється після 

ретельного вивчення навчальних, матеріальних потреб, спрямоване на 

безпосередній розвиток коледжу. Для підтримання будівлі, прилеглої території, 

внутрішніх приміщень, обладнання, меблів та інвентарю у належному стані в 

коледжі щорічно складаються плани робіт проведення капітального та поточного 

ремонтів, які передбачають виконання загальнобудівельних, сантехнічних, 

теплотехнічних, електричних та інших робіт, ремонт устаткування та його 

модернізації тощо. Поточні ремонти та модернізація частково виконується за 

рахунок позабюджетних коштів та спонсорської допомоги. 

Щорічно до початку навчального року готуються аудиторії, лабораторії, 

кабінети: ремонтуються столи, стільці, аудиторні дошки, здійснюється заміна 

ламп, світильників тощо. До осінньо-зимового періоду проводиться перевірка 

даху, водопровідної та опалювальної систем. 

До будівлі, навчальних приміщень та іншої інфраструктури коледжу 

забезпечено безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, що регулюється Порядком супроводу (надання 

допомоги) особам з інвалідністю та маломобільним групам населення в 

коледжі (введений в дію наказом директора від 02.09.2019  р. № 28).  
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