5. Загальна інформація для студентів.
5.1. Вартість проживання.
У гуртожитку становить 250 грн. за місце.
5.2. Житло.
Гуртожитки коледжу обладнанні меблями, інвентарем. Щорічно
проводиться поточний ремонт кімнат, секцій, побутових приміщень.
Гуртожитки мають секційне ділення. В кожній секції є кухня, холодильник,
санітарно-гігієнічне приміщення. В кімнаті проживає 3 студенти.
Студенти з інших міст, областей, районів поселяються до гуртожитків
на підставі договору та за наказом директора.
Адреси гуртожитків:

№1 – вул. Станіславського 52, м. Вінниця
тел. (0432)667422

№2 – вул. Станіславського 54, м. Вінниця
тел. (0432)664272
5.3. Харчування.
В коледжі працює їдальня на 120 посадових місць та буфет. Їдальня
забезпечує комплексними гарячими обідами, за попереднім замовленням всіх
бажаючих, також в їдальні розроблені дієтичні комплекси.
В буфеті реалізуються гарячі бутерброди, соки, кулінарні і
кондитерські вироби.
Вартість харчування в середньому 8-15 грн.
5.4. Медичне забезпечення.
В гуртожитку коледжу №1 функціонує медичний пункт, де працює
медична сестра, яка здійснює прийом студентів, організовує профілактичні
щеплення, проходження медичного огляду, проводить санітарнопросвітницьку роботу
5.5. Можливості для студентів з особливими потребами.
В коледжі створено сприятливі умови для навчання, комфортного
перебування та проживання студентів з особливими потребами.
Студенти отримують матеріальну допомогу. Для забезпечення їх
соціальної адаптації надається психологічна підтримка.
Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових
актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні
стипендії. Вони призначаються:

студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, які у період навчання у віці від 18 до 23 років
залишились без батьків;

студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні
стипендії;


студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання
відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

студентам, які є дітьми-інвілідами й інвалідами І-ІІІ групи.
5.6. Фінансове забезпечення студентів.
Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок
державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при цьому
успішністю призначаються академічні стипендії один раз на семестр.
Розміри академічних стипендій встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Всі студенти першого року навчання у першому семестрі
отримують академічну стипендію у мінімальному розмірі.
Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, які
мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим від аварії на
ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії, розміри яких встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській роботі
студентам коледжу можуть призначатися персональні академічні стипендії
Президента України, Вінницького міського голови.
Також за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській та
спортивній роботі студенти можуть заохочуватись цінними подарунками та
грошовими преміями.
З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозабезпечених
верств населення може надаватися матеріальна допомога.
5.7. Відділ студентських справ.
У відділі кадрів коледжу зберігаються особові справи, документи про
освіту студентів, які навчаються в коледжі. Основними завданнями
працівників відділу кадрів є:
1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи;
2) зберігання документів у належному стані;
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій;
4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів
про працю України.
5.8. Умови навчання.
В коледжі нараховується 50 навчальних кабінетів в яких ведеться
підготовка фахівців. Є спортивна зала, актова зала, спортивний майданчик,
який облаштований необхідним спортивним обладнанням, що дає
можливість проводити заняття з фізичного виховання у весняний та осінній
періоди на вулиці. Сучасно облаштовані п’ять комп’ютерних класи з
необхідним програмним забезпеченням:
- Microsoft Office 2003, 2007;
- 1C 7.7 Підприємство, 1C 8.2 Підприємство;
- віртуальний Студентський банк;
- Парус, Бланки України;

- Platevka;
- ОС Windows XP, Windows 7, Windows 8;
- Антивірусне програмне забезпечення ESET ENDpoint Security;
- Net OP School.
Перераховані програми використовуються при вивченні дисциплін.
Також широко використовуються комп’ютерні класи для тестового
опитування контролю знань студентів. В коледжі встановлено 6 (шість)
мультимедійних дошок,
які
мають
програмне забезпечення
і
використовуються викладачами.
Коледж підключений до світової мережі Internet.
В усіх кабінетах встановлені технічні засоби навчання, а саме: графопроектори, відео-, теле-, аудіотехніка, що відповідає вимогам сучасної
підготовки фахівців.
Обладнання кабінетів і лабораторій систематично оновлюється.
В коледжі є бібліотека, яка складається з книгосховища, читальної зали
та абонементу. Читальна зала містить 40 робочих місць для відвідувачів.
Книжковий фонд бібліотеки налічує 29 тис. 700 примірників книг, з
якої навчальної літератури 23 тис. 200 примірників, довідково-інформаційної
– 3тис. 500 грн., художньої – 3 тис. примірників. Щороку книжковий фонд
бібліотеки поповнюється майже на 1,5 тис. примірників навчальної,
довідково-інформаційної літератури.
Бібліотека має необхідний довідково-інформаційний апарат:
алфавітний та систематичний каталоги, тематичну картотеку статей
періодичної преси, картотеку методичної літератури та картотеку наукових і
методичних праць викладачів коледжу. На сайті коледжу є електронна
бібліотека.
Для вдосконалення інформаційного обслуговування студентів та
викладачів коледжу, бібліотеці встановлено комп’ютери, в базі даних яких,
внесений книжковий фонд бібліотеки. Електронний каталог дає можливість
читачам бібліотеки знайти необхідне їм джерело за автором, за назвою
підручника. Крім електронного каталогу, створений електронний варіант
тематичної картотеки статей періодичної преси, що значно покращило
довідково-інформаційну роботу бібліотеки.
Для кращого задоволення попиту читачів бібліотека має та постійно
поповнює фонд мультимедійних видань, зокрема електронний варіант
правової бібліотеки, методичні матеріали та конспекти лекцій викладачів
коледжу.
Бібліотека коледжу має більш як 3 тисячний фонд методичної
літератури отриманої з видавничого центру Київського національного
торговельно-економічного університету.
5.9.Умови для занять спортом
В коледжі створені належні умови для заняття фізичної культурою і
спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота проводиться на спортивній

базі ВТЕК КНТЕУ, до якої входить: спортивний майданчик просто неба
(волейбольний майданчик, міні-футбольний), спортивна зала, тренажерна
кімната для груп фізичної реабілітації (спеціальних медичних груп).
Працюють спортивні секції з міні-футболу (дівчата, юнаки), волейбол
(дівчата), настільний теніс (дівчата), фітнес. У збірних командах коледжу
беруть участь майже 150 студентів.
Студенти є учасниками міських та обласних змаганнях, де є
постійними чемпіонами та призерами з фут залу (дівчата), боротьби грекоримської, волейболу (дівчата), настільного тенісу.
В коледжі традиційно студенти приймають участь у внутрішній
спартакіаді та спортивно оздоровчих заходах, акціях («День здоров’я»,
«Веселі старти», «Козацькі забави», «З вірою в серці», «Здорова нація –
сильна Україна!»).
5.10.Дозвілля
Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в коледжі є участь
студентів у традиційних заходах: День знань, Дебют першокурсника, День
здоров’я, Міс коледжу, Містер коледжу, Студент року, День студента, День
вчителя, Андріївські вечорниці, Козацькі забави, тематичні вечори в
гуртожитку, огляди художньої самодіяльності груп, тижні циклових комісій,
конкурси професійної майстерності, бесіди, зустрічі з цікавими людьми,
театральні зустрічі, вечори гумору, спортивні заходи тощо.
Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: обладнано
сучасний спортивний майданчик, тренажерна кімната в коледжі та
гуртожитку, спортивна зала. Працюють спортивні секції з волейболу,
футболу, баскетболу, настільного тенісу, фітнесу та інші.
5.11.Студентські організації
Громадське життя в коледжі насичене, багатогранне та різноманітне. В
коледжі на громадських засадах діють:
 рада студентського самоврядування коледжу;
 рада студентського самоврядування гуртожитку;
 старостат;
 профспілковий комітет студентів;
 рада профілактики правопорушень;
 студентські дискусійні клуби та клуби за інтересами – «Економіка»,
«Правознавство», «Товарознавець», «English club», «Бухгалтер»,
«Фінансист».
Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом
розміщується на сторінці сайта коледжу Studlife (http://www.vtec

