Матеріально-технічне забезпечення закладу
Нерухоме

майно

Вінницького

торговельно-економічного

коледжу

КНТЕУ закріплено на праві господарського відання за Київським національним
торговельно-економічним університетом відповідно до наказу № 1113 від
16.09.2016 року.
Матеріально-технічну базу коледжу складають: адміністративний корпус
з прибудовами та господарськими будівлями, куди входять підвальне
приміщення, читальна зала бібліотеки, обслуговуючі приміщення, їдальня,
буфет,

бібліотека,

приміщення

для

науково-педагогічних

працівників,

спортивна зала, комп’ютерні лабораторії, приміщення для занять студентів;
гуртожиток з адміністративно-навчальними приміщеннями, що включає підвал,
кімнати для проживання студентів, обслуговуючі приміщення та приміщення
для

занять

студентів;

гуртожиток

з

підвальним

та

обслуговуючими

приміщеннями, медичним пунктом, кімнатами для проживання студентів.
Санітарно-технічний стан всіх будівель та споруд коледжу відповідає правилам
і нормам влаштування, утримання навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу відповідно до акту санітарно-епідеміологічного
обстеження об’єкта (№351 від 14.09.2017р.); актів, складених за результатами
проведення планової та позапланової перевірок щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки (№204 від 19.06.2017 р., №297 від 13.10.2017р.);
технічного

звіту

про

проведення

профілактичних

вимірювань

електрообладнання та контурів заземлення ВТЕК КНТЕУ; звітів про
проведення технічного обстеження будівельних конструкцій гуртожитку № 1 та
№ 2 (№ 050-17 від 29.08.2017р.); акту готовності Вінницького торговельноекономічного коледжу КНТЕУ до 2017-2018 навчального року (№ 131/01-05 від
29.06.2017р.).

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється в адміністративнонавчальному корпусі, який розташований в 3-поверховій будівлі за адресою:
м. Вінниця, вул. Київська, 80 та гуртожитку з адміністративно-навчальними
приміщеннями за адресою: м. Вінниця, вул. Станіславського, 54. Приміщення
обладнані системами протипожежної та охоронної сигналізації, діє система
зовнішнього відеоспостереження.
Інформація про загальну площу приміщень, забезпечення приміщеннями
навчального призначення та іншими приміщеннями, що використовуються у
навчальному процесі наведена у таблицях 6.1 та 6.2.
Достатня кількість та сучасне обладнання кабінетів дозволяє проводити
лекційні, семінарські та практичні заняття окремо для кожної групи на
високому рівні, який відповідає найсучаснішим вимогам до якості освіти.
Освітня діяльність коледжу реалізується з використанням у навчальному
процесі новітніх інформаційних технологій, які активізують пізнавальну
діяльність студентів, покращують сприйняття та засвоєння навчального
матеріалу.
В коледжі створено 2 лабораторії комп’ютерної техніки, лабораторія
інформаційних систем та 2 комп’ютерних класи.
В навчальних кабінетах встановлено: 93 комп’ютери, 9 ноутбуків,
6 інтерактивних комплексів, кожен з яких складається з мультимедійного
проектора,

інтерактивної

дошки

та

комп’ютера,

5

графопроекторів,

5 телевізорів та DVD-програвачі, лінгафонна гарнітура у комп’ютернолінгафонному кабінеті, відео- та аудіотехніка.
Ком`пютерні лабораторії мають необхідне програмне забезпечення.
Пакет програм Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Access,

Microsoft

PowerPoint,

Microsoft

Outlook,

Microsoft

Publisher),

відносяться до програм загального призначення та активно використовуються
викладачами та студентами для створення навчально-методичних матеріалів,
комп’ютерної підтримки занять. Для роботи з інтерактивною дошкою
використовується програма Smartnotebook.

Усі комп’ютери підключені до мережі Інтернет, створено зону Wi-Fi. У
коледжі функціонує загальна оптоволоконна мережа Інтернет зі швидкістю
50Mb, що об’єднує служби коледжу. Апаратне забезпечення постійно
оновлюється.
Забезпечення студентів навчально-методичною літературою – 100%.
До послуг студентів в коледжі працює їдальня на 120 посадкових місць.
Їдальня знаходиться на балансі коледжу.
Коледж має два гуртожитки на 360 місць, площею 5335,9м2, що
розташовані за адресами: вул. Станіславського, 52, вул. Станіславського, 54.
В гуртожитку №1 працює медичний пункт, де є необхідне обладнання та
медикаменти для надання першої медичної допомоги студентам, тренажерна
зала, кімната розвантаження.
Вдосконалення та поповнення матеріально-технічної бази коледж
здійснює за рахунок коштів спеціального фонду.
Висновок: стан матеріально-технічної бази коледжу відповідає
вимогам щодо здійснення якісної освітньої діяльності та забезпечує
здобуття студентами освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, а також створення всіх умов для реалізації учасниками
навчально-виховного процесу їх здібностей і талантів.

Таблиця 6.1

5
Свідоцтво про
право
власності
серія САК
№ 417114
від
25.12.2013р.
(наказ
Міністерства
освіти і науки
України
№ 1113 від
16.09.2016р.)

6
-

7
-

8
-

9
Протокол випробувань
Державної
установи
«Вінницький обласний
лабораторний
центр
Міністерства
охорони
здоров`я України» №819
від 12.09.2017р.;
Акт санітарно-епідеміологічного
обстеження
об’єкта
Головного
управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
№ 351 від 14.09.2017р.

10
Акт, складений за
результатами
проведення планової
перевірки щодо
додержання суб’єктом
господарювання
вимог законодавства у
сфері цивільного
захисту, техногенної
та пожежної безпеки
Головного управління
Державної служби

про відповідність
нормам з охорони праці

Строк дії договору
оренди (з ___ по ____)
Наявність
Державної реєстрації
наявність нотаріального
посвідчення

Найменування та реквізити документа
про право власності або оперативного
управління або користування

Площа (кв. метрів)

Найменування власника майна

3
4
Вінницький
2726,8
торговельноекономічний
коледж
Київського
національного
торговельноекономічного
університету

Інформація про наявність документів

про відповідність
вимогам правил
пожежної безпеки

2
м. Вінниця,
вул.
Київська, 80

Документ
про право
користування (договір
оренди)

про відповідність
санітарним нормам

1
1.

Адреса приміщення

№ пор.

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

11
Технічний
звіт по
проведенню
профілактичних
вимірювань
електрообладнання та
контурів
заземлення
Вінницького
обласного
виробничо-

Продовження табл. 6.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
України з
надзвичайних
ситуацій у Вінницькій
області № 204
від 19.06.2017р.);
Акт, складений за
результатами
проведення
позапланової
перевірки щодо
додержання суб’єктом
господарювання
вимог законодавства у
сфері цивільного
захисту, техногенної
та пожежної безпеки
Головного управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у Вінницькій
області № 297
від 13.10.2017р.)

2.

м.
Вінниця, Міністерство 2932,4
вулиця
освіти і науки
Станіславсько України
го, 54

Свідоцтво про
право
власності
серія САК
№849607
від 07.12.2015р

-

-

-

Протокол випробувань
Державної установи
«Вінницький обласний
лабораторний центр
Міністерства охорони
здоров`я України» №819

Акт, складений за
результатами
проведення планової
перевірки щодо
додержання суб’єктом
господарювання

11
технічного
центру
стандартизації,

метрології та
якості
продукції
АПК
«Облагростандарт»,
свідоцтво
№ 050-17
від
29.08.2017р.;
Акт
готовності
Вінницького
торговельноекономічного
коледжу
КНТЕУ до
2017-2018
навч.року
(№ 131/01-05
від
29.06.2017р.).
Технічний
звіт по
проведенню
профілактичних
вимірювань

Продовження табл. 6.1
1

2

3

4

5
(наказ
Міністерства
освіти і науки
України
№ 1113 від
16.09.2016р.)

Директор

6
-

7
-

8
-

9
від 12.09.2017р.;
Акт санітарно-епідеміологічного обстеження
об’єкта
Головного
управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
№ 351 від 14.09.2017р.

10
вимог законодавства у
сфері цивільного
захисту, техногенної
та пожежної безпеки
Головного управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у Вінницькій
області № 204
від 19.06.2017р.)
Акт, складений за
результатами
проведення
позапланової
перевірки щодо
додержання суб’єктом
господарювання
вимог законодавства у
сфері цивільного
захисту, техногенної
та пожежної безпеки
Головного управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у Вінницькій
області № 297
від 13.10.2017р.)
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11
електрообладнання та
контурів
заземлення
Вінницького
обласного
виробничотехнічного
центру
стандартизації,
метрології та
якості
продукції
АПК
«Облагростандарт»,
свідоцтво
№ 050-17
від
29.08.2017р.;

Таблиця 6.2
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями

№
пор.
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Найменування приміщення
Навчальні приміщення,
усього
у тому числі:
приміщення для занять
студентів, курсантів,
слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення,
кабінети, лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників
Службові приміщення
Бібліотека
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази
відпочинку
Медичні пункти
Інші
Тренажерна зала

Директор

Площа приміщень (кв. метрів)
у тому числі
усього
орендо- зданих в
власних
ваних
оренду
1588,7
1588,7
1271,4

1271,4

-

-

137,6
179,7

137,6
179,7

-

-

446,9

446,9

-

-

2493,6
83,3

2493,6
83,3

-

-

5335,9
310,3
-

5335,9
310,3
-

-

-

21

21

-

-

31,9

31,9

-

-
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Таблиця 6.5
Інформація про соціальну інфраструктуру
№
пор.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Найменування об’єкта соціальної
інфраструктури
(показника, нормативу)
Гуртожитки для студентів
Житлова площа на одного студента у
гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість студентів на одне місце в
їдальнях і буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо
Студентський палац (клуб)
Інші
Тренажерна зала

Директор

Кількість

Площа
(кв. метрів)

2
-

5335,9
14,8

1
5,9

310,3
-

1
1
-

161,9
179,7
-

1
-

1350
-

1

31,9
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