
5.3 ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Навчально-матеріальна база училища включає навчальний, навчально-

виробничий корпуси, побутовий корпус та гуртожиток. Всі будівлі училища 

знаходяться на одній території і створюють єдиний навчальний комплекс. Всі 

будівлі у задовільному санітарно-технічному стані, нормально функціонують 

санітарно-технічні, опалювальні, водопостачальні, електротехнічні мережі.  

 Загальна площа будівель – 16 646,8 кв. м; навчальна – 8 852,9 кв.м; площа 

на одного здобувачf освіти – 8,0 кв.м. Роки забудови – 1967-1985 р. 

Із загальної площі: гуртожиток – 5744 кв.м; спортивна зала – 266,5 кв.м; 

тренажерна зала – 83,2 кв. м; читальна зала – 118,8 кв.м; актова зала – 175,3 кв.м; 

їдальня – 210,9 кв.м. 

Кабінети, лабораторії мають необхідне обладнання, прилади, оснащення, 

наочні посібники і забезпечують проведення теоретичних занять і виконання 

лабораторних та практичних робіт на достатньому рівні. Навчально-виробничий 

корпус забезпечує проведення навчальних практик і має достатню кількість 

необхідного обладнання. 

За останні роки здійснено великий обсяг ремонтних робіт: проведено 

ремонт даху, актової зали, ремонт спортивної зали, косметичні ремонти 90% 

аудиторного фонду, бібліотеки, їдальні. 

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" використовує для проведення 

освітнього процесу 13 кабінетів, 2 лабораторії. 

Стан навчально-матеріальної бази училища показує, що оснащення 

кабінетів і лабораторій відповідає вимогам навчальних планів і програм. На кожен 

кабінет і лабораторію в наявності є технічний паспорт, у якому вказаний перелік 

типового обладнання, методичне забезпечення, перелік роздаткового матеріалу, 

літератури, наочності. В освітньому процесі використовуються технічні засоби 

навчання: мультимедійні дошки та проектори, комп'ютерна техніка, 

мультимедійні плоскі панелі, тощо. 

Загальна навчальна площа кабінетів і лабораторій циклу гуманітарної 

підготовки, циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і 

циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування" складає 705,1 кв.м. 

Відповідно до наказу директора училища всі кабінети і лабораторії 

закріплені за викладачами і оснащені, в основному, відповідно до діючих 

переліків типового обладнання. 

Санітарно-технічний стан і освітлення навчальних приміщень задовільні. 

Всі лабораторії і кабінети забезпечені протипожежним інвентарем та аптечками 

першої медичної допомоги. При проведенні лабораторних робіт проводиться 

інструктаж здобувачів освіти із обов’язковим записом проведеного інструктажу в 

журналі. Викладачі і здобувачі освіти дотримуються вимог техніки безпеки, 

виробничої санітарії і протипожежної безпеки. За останні роки відсутні випадки 



порушень вимог техніки безпеки і протипожежної безпеки, а також травмування 

під час освітнього процесу. 

Санітарний стан приміщень підтримується: в навчальних приміщеннях – 

черговими здобувачами освіти в інших службах – технічними працівниками. 

Виконання лабораторних і практичних робіт повністю забезпечене 

обладнанням, приладами і інструментами. 

Кабінети і лабораторії в достатній кількості обладнанні технічними 

засобами навчання і особливо сучасними ПК. 

Все діюче обладнання використовується в освітньому процесі. 

Рівень оснащення лабораторій та кабінетів аналізується фахівцями базового 

підприємства, що сприяє постійному розвитку навчально-лабораторної бази. 

На основі аналізу вносяться доповнення в чинні освітні програми, 

корегуються міжпредметні зв’язки з раціонального використання навчально-

лабораторної бази, а також вносяться рекомендації щодо поповнення 

устаткуванням. 

Приділяється увага розвитку та використанню в освітньому процесі 

обчислювальної техніки. 

В комп'ютерних класах здобувачі освіти не тільки вивчають дисципліни, але 

й виконують розрахунки розділів курсових  робіт тощо. 

Інтенсифікація освітньому процесу сприяє використанню технічних засобів 

навчання. 

Спортивна база училища забезпечує програму фізичного та спортивного 

розвитку здобувачів освіти. 

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються в 

освітньому процесі наведена у таблиці 5.3.1. 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями наведено у таблиці 5.3.2. 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів наведено у 

таблиці 5.3.3. 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану зі 

спеціальності 071 "Облік і оподаткування" наведено у таблиці 5.3.4. 

На території ВПУ № 17 розташований гуртожиток, який має п'ять поверхів. 

Загальна площа 5744 кв.м, житлова, що припадає на одного здобувача освіти – 

8,26 кв.м, в гуртожитку одночасно може мешкати 450 осіб. В кімнатах 

проживають по 4 особи. На кожному поверсі діє загальна кухня, є також туалетні 

кімнати, кімнати особистої гігієни. Гуртожиток обладнаний меблями та іншим 

інвентарем згідно з типовими нормами. 

Санітарний стан кімнат та місць загального користування задовільний. 

У штаті гуртожитку: вихователі, чергові, прибиральниці, зав. гуртожитком, 

кастелянша, зав. камерою схову, слюсар, сантехнік та двірники. 

У гуртожитку діє Рада, яка впроваджує самоврядування та 

самообслуговування. Біля гуртожитку розташовано спортивний майданчик. 



Мешканці гуртожитку мають можливість займатися спортом в тренажерній та 

спортивній залі, що знаходяться в училищі. 

Тип гуртожитку змішаний. 

Матеріально-побутове обслуговування здобувачів освіти та працівників 

училища знаходяться під пильню увагою адміністрації, профспілкового комітету 

училища. 

Інформація про соціальну структуру ВПУ № 17 подано у таблиці 5.3.5. 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 

 

 

 



Таблиця 5.3.1 

Інформація про загальні площі приміщень Вищого професійного училища № 17, що використовуються в освітньому процесі 

 

№ 

з/п 

Адреса 

приміщення 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Площа 

(кв.м) 

Назва та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або опера-

тивного 

управління 

Договір оренди Інформація про наявність документів 

Строк дії 

договору 

оренди 

(з______ 

по______) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотарі- 

ального 

посвід- 

чення 

Про від-

повідність 

санітарним  

нормам 

Про від-

повідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

Про від-

повідність 

нормам з 

охорони праці* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Просп. Богдана 

Хмельницького, 

49а 

Державна 

власність 
16646,8 Державний 

акт на право 

постійного 

користування 

землею серія 

ДПД 66 № 

109 від 

22.01.1998 код 

02541444 

– – – 

Акт 

готовності 

ВПУ № 17 

до нового 

2018-2019 

н.р. 

(копія) 

Акт 

готовності 

ВПУ № 17 

до нового 

2018-2019 

н.р. 

(копія) 

Висновок про 

відповідність 

вимогам 

нормативно-

правових актів з 

охорони праці 

 

 
 

 

 

                                  Директор ВПУ № 17                        М.В. Терентьєв 



Таблиця 5.3.2 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

 

№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв.м) 

Загальні 

У тому числі 

Власні 
Орендо-

вані 

Здано в 

оренду 

1. 
Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
16646,8 16646,8 - - 

1.1. 

Приміщення для занять здобувачів 

освіти (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії 

тощо) 

590,1 590,1 - - 

1.2. Комп’ютерні лабораторії 115,0 115,0 - - 

1.3. Спортивні зали 266,5 266,5 - - 

2. 

Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

703,5 703,5 - - 

3. Службові приміщення 2926,3 2926,3 - - 

4. 
Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

186,5 186,5 
- - 

5. Гуртожитки 5744 5744 - - 

6. Їдальні, буфети  210,9 210,9 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 45,5 45,5 - - 

9. Інше 2223,9 2223,9 - - 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.3.3 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують 

виконання навчального плану зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

для реалізації освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 

№ 

з/п 

Найменування 

лабораторій, 

спеціалізованих 

кабінетів, їх площа 

Найменування 

дисциплін 

Перелік обладнання, 

устаткування, кількість 

1 2 3 4 

Лабораторії 

1 Інформатики і 

комп'ютерної техніки 

(№ 21), 66,2 кв.м 

Інформатика і 

комп'ютерна техніка 

Комп’ютер Intel Pentium G640, 

2.8 GHz, 2048 Мб – 16  

Операційна система Windows 

XP - 16 

Принтер HPLU-1100 – 1  

Локальна мережа ОЛМ – 1  

2 Інформаційних 

технологій 

(№ 36), 48,8 кв.м 

Інформаційні системи і 

технології в обліку 

Комп’ютер Intel Atom 330, 1.6 

GHz, 1024 Мб – 16  

Операційна система Windows 

XP – 16  

Принтер Cenon LBP 810 – 1  

Локальна мережа ОЛМ – 1  

Спеціалізовані кабінети 

1 Бухгалтерського обліку 

(№ 35), 28,9 кв.м 

1. Бухгалтерський облік 

2. Фінансовий облік 

3. Облік і звітність в 

бюджетних установах 

4. Технологія галузі 

МК – 16  

План рахунків 

бухгалтерського обліку 

(комплект) – 1  

Бланки договорів, бланки 

бухгалтерського обліку 

(комплект) – 1 

Ноутбук ACER ASPIRE 5334 – 1 

Проектор EPSON EB-S11– 1 

2 Бухгалтерського обліку 

(№ 10), 75,8 кв.м 

1. Фінанси підприємства 

2. Статистика 

3. Податкова система 

4. Казначейська справа 

5. Фінанси 

МК – 16 

Ноутбук ACER ASPIRE 5334 – 1 

Проектор EPSON EB-S11– 1 

3 Економічних дисциплін 

(№ 27), 52,5 кв.м 

1. Політична економія 

2. Економіка 

підприємства 

3. Маркетинг 

4. Ціноутворення 

Інформаційно-довідковий 

куточок «Аргумент» – 1   

Стенд «Вчені в галузі 

економіки» 

Схеми, таблиці, діаграми з 

предмету – 20  

Ноутбук ACER ASPIRE 5334 – 1 

Проектор EPSON EB-S82– 1 



Продовження таблиці 5.3.3 

4 Обліково-економічних 

дисциплін 

(№ 25), 40,7 кв.м 

1. Економічний аналіз 

2. Контроль і ревізія 

3. Гроші та кредит 

4. Основи аудиту 

Схеми, таблиці, діаграми з 

предмету – 20 

Ноутбук LENOVO G 575 – 1 

Проектор EPSON EB-S11– 1 

5 Математики 

(№ 26), 49.9 кв.м 

Вища математика Плазма LG-42 – 1 

МК – 16 

Комп’ютер Intel Celeron 2.0 

GHz, 512 Мб  – 7 

Ноутбук LENOVO G 550 – 1 

Проектор BENQ MP 610 – 1 

6 Основ правових знань 

(№ 70), 50,3 кв.м 

Правознавство 

 
Інформаційно-довідниковий 

куточок «Правознавець» – 1 

Комплект плакатів з 

правознавства – 1 

Стенд «Захист споживача» – 1 

Ноутбук ACER ASPIRE 5334 – 1 

Проектор EPSON EB-11 – 1 

7 Соціально-економічних 

дисциплін 

(№ 60), 50,1 кв.м 

1. Основи філософських 

знань 

2. Соціологія 

Стенд «Історія розвитку 

філософської думки» – 1 

Стенд «Соціальна структура 

суспільства» – 1 

Проектор EPSON EB-11 – 1 

8 Іноземної мови 

(№ 75), 27,4 кв.м 

Іноземна мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

Стенд «Алфавіт: прописні та 

печатні букви» – 1 

Стенд «Об’єднане королівство»– 

1 

Стенд «Bright English» – 1 

Методичний куточок: 

 «Вивчаємо англійську мову» – 1 

«Лінгафонний комплект» 

Ноутбук LENOVO G 575 – 1 

Проектор EPSON EB-S62– 1 

9 Іноземної мови 

(№ 76), 28,5 кв.м 

Іноземна мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

Стенд «Алфавіт: прописні та 

печатні букви» – 1 

Стенд «Об’єднане королівство»– 

1 

Стенд «Bright English» – 1 

Методичний куточок: 

 «Вивчаємо англійську мову» – 1 

«Лінгафонний комплект» 

Ноутбук LENOVO G 575 – 1 

Проектор EPSON EB-S62– 1 



Продовження таблиці 5.3.3 

10 Історії України 

(№ 67), 48,2 кв.м 

1. Історія України 

2. Культурологія 

Стенд «Історія розвитку 

українського козацтва» – 1 

Стенд «Основні напрямки 

модернізму» – 1 

Комп’ютер Intel Celeron 2.0 GHz, 

512 Мб – 1 

Проектор Viev Sonic PJ 513D – 1 

11 Української мови та 

літератури 

(№ 39), 51,6 кв.м 

Українська мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

Стенд «Складання ділових 

паперів» – 1 

Ноутбук LENOVO G 575 – 1 

Проектор EPSON EB-S62– 1 

12 Біології 

(№ 57), 51,5 кв.м 

Екологія Стенд «Джерела забруднення 

довкілля» – 1 

Ноутбук ASUS – X55A – 1 

Проектор EPSON EB-S12– 1 

13 Охорони праці 

(№ 91), 34,7 кв.м 

1. Безпека 

життєдіяльності 

2. Охорона праці  

 

Натуральні зразки засобів 

індивідуального захисту: 

- спеціальний одяг,  

рукавиці  – 5 

- спецвзуття – 5 

- захисні окуляри – 5 

- распіратори «Лепесток», 

«Айстра», «Ф62Ш», «У-2К»– 10 

Газоаналізатори «АМ-4» – 5 

- саморятівники «СПП-2», «ШС-

7МК» – 5 

- вогнегасники «ВХП-10», «ВВ-

2», «ОП-5», «СУ-2» – 5 

- запобіжники – 5 

- індивідуальні світильники – 5 

Натуральні зразки захисту від 

ураження електричним струмом 

(комплект) – 1  

14 Спортзали: 

Спортивна зала –  

266,5 кв.м 

Тренажерна зала –  

83,2 кв.м 

Фізичне виховання Секундомір 

Перекладина 

Сітка волейбол 

М’ячі ігрові 

Стійка д/кр 

Доріжка бігова 

Мостик 

Площадка стартова 

Комплект настільного тенісу 

Годинник шаховий 

Шашки 

Дротики 
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Таблиця 5.3.4 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану 

зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" для реалізації освітньо-

професійної програми "Облік і оподаткування" 

 

№ 

з/п 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа 

Найменування 

дисципліни за 

навчальним 

планом 

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Назви пакетів 

прикладних 

програм 

(в тому числі 

ліцензованих) 

Можливість 

доступу до 

Інтернет, 

наявність 

каналів 

доступу 

(так/ні) 

1 2 3 4 5 6 

1 Інформатики і 

комп'ютерної 

техніки (№ 21),  

66,2 кв.м 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

 

Intel Celeron 

D330  2.66GHz, 

512 Мб, 

16 шт. 

7-Zip9.2, 

p7zip9.2, 

HaoZip2.7, 

IZArc4.1.8 

WinRAR5, 

MS Office 2003, 

MS Office 2007,  

Ruta-Plaj 5.0, 

Mathcad 

University 

Edition 

 

так 

2 Інформаційних 

технологій 

(№ 36), 48,8 

кв.м 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

обліку 

Intel Pentium 

G640 2.8GHz, 

2048 Мб, 

16 шт. 

1-C 

Бухгалтерія, 

MS Office 2003, 

MS Office 2007,  

Ruta-Plaj 5.0, 

7-Zip 9.2,  

p7zip 9.2, 

HaoZip 2.7, 

IZArc 4.1.8  

WinRAR 5, 

Ruta-Plaj 5.0 

 

так 

 

 

 

 

 

 

      Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 

 

 

 



 

 

Таблиця 5.3.5 

 Інформація про соціальну структуру  
 

№ 

з/п 
Найменування об’єктів соціальної інфраструктури Кількість 

Площа 

(кв.м) 

1. Гуртожитки для здобувачів освіти 1 5744 

2. Житлова площа, що припадає на одного здобувача 

освіти у гуртожитку 
- 8,26 м² 

3 Їдальні та буфети 1 210,9 

4. Кількість здобувачів освіти, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальнях і буфетах (осіб) 

4 - 

5. Актові зали 1 175,3 

6. Спортивні зали 1 266,5 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

- стадіони 

- спортивні майданчики 

- корти 

- тощо 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

1750 

- 

- 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інше (тренажерна зала) 1 83,2 
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