
Матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 

 

Матеріально-технічна база Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» складається з двох навчальних корпусів, 

гуртожитку та двох котелень. В коледжі є спортивний зал, стадіон, баскетбольний 

майданчик, тренажерний зал, бібліотека та читальний зал, медпункт, навчально-

методична частина, службові та санітарно-технічні приміщення. Матеріальна база 

коледжу постійно оновлюється та поповнюється. Працює чітка система 

збереження майна. В міру потреби проводяться ремонти приміщень. Відповідно 

до вимог пожежних служб приміщення навчальних корпусів та гуртожитку 

повністю забезпечені вогнегасниками, встановлена пожежна сигналізація. 

Студенти проживають у гуртожитку, який розміщений поруч з навчальним 

корпусом № 1. Матеріально-технічна база гуртожитку оновлюється, проводиться 

поточний ремонт кімнат та коридорів, санвузлів, душових, кухонь, кімнат 

самопідготовки студентів. 

Загальний стан усіх будівель відповідає санітарно-технічним нормам, про 

що свідчать записи у санітарному паспорті, та забезпечує належні умови для 

навчального процесу. 

Облік та збереження обладнання організовано відповідно до інструкції з 

обліку основних засобів бюджетних установ. В коледжі ведеться обов’язковий 

облік матеріальних цінностей, щорічно проводиться інвентаризація. Списання 

основних засобів і матеріалів проводиться відповідно до «Типової інструкції про 

порядок списання основних засобів бюджетних установ». 

Інформація про загальні площі приміщень, що перебувають на балансі 

коледжу наведено у таблиці 1. 



Таблиця 1 – Інформація про загальну площу приміщень 

Адреса 

приміщення 

Найменування 

власника майна 

Площа 

(кв. м) 

Найменування та реквізити 

документа про право власності 

або оперативного управління 

або користування 

Документ про право користування (договір 

оренди) 
Інформація про наявність документів 

строк дії 

договору 

оренди 

(з______ 

по______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони праці  

м. Чернівці, 

вул. Ю.Федьковича, 16 

загально-

державна 

власність 

2713,0 

свідоцтво про право 

власності САА/927008 

від 07.06.2003р 

– – – 
здано в оренду 

1847,4 м2 

здано в оренду 

1847,4 м2 

здано в 

оренду 

1847,4 м2 

м. Чернівці, 

вул. Каспрука Павла, 2 
3705,6 

свідоцтво про право 

власності САЕ/251783 

від 23.02.2011р 

– – – + + + 

м. Чернівці,  

вул. Аксенина Василя, 5 
463,6 

свідоцтво про право 

власності САА/927009 

від 07.06.2003р 

– – – здано в оренду здано в оренду не потрібно 

м. Чернівці, 

вул. Аксенина Василя, 7 
292,1 

свідоцтво про право 

власності САА/927010 

від 07.06.2003р 

– – – 

не 

використовується 

у навчальному 

процесі 

не 

використовуєть

ся у 

навчальному 

процесі 

не потрібно 

м. Чернівці, 

вул. Каспрука Павла, 10 
269,7 

свідоцтво про право 

власності САЕ/251786 

від 23.02.2011р 

– – – 
Потребує 

капітального 

ремонту 

Потребує 

капітального 

ремонту 

Потребує 

капітального 

ремонту 

м. Чернівці, 

вул. Каспрука Павла, 8 
5431,0 

свідоцтво про право 

власності САЕ/251785 

від 23.02.2011р 

– – – + + + 

 

   



У коледжі впроваджуються інформаційні технології в усі ланки 

освітнього процесу, тому велика увага звертається на стан збереження наявної 

комп’ютерної бази та придбанню нової техніки. Всі комп’ютери забезпечені 

прикладними програмами (у тому числі ліцензійними) для використання їх у 

навчальному процесі та вільним доступом до мережі Internet. Рівень 

комп’ютеризації коледжу в цілому забезпечує потреби навчального процесу та 

адміністративно-господарського управління. Матеріально-технічна база 

навчальних лабораторій та кабінетів, майстерні відповідає вимогам освітньо-

професійних програм, за якими в коледжі здійснюється підготовка молодших 

спеціалістів. 

Всі комп’ютерні кабінети та лабораторії об’єднані у локальну мережу та 

під’єднанні до незалежного провайдера мережі Internet. Вхідна швидкість 

підключення становить 100 Мбіт/с. У закладі діє покриття безпровідної мережі 

Wi-Fi, з відкритим доступом. 

Навчальні лабораторії відповідно оснащені і служать місцем для 

практичного виконання досліджень, що супроводжують вивчення предметів і 

дисциплін. Тут виконуються лабораторні роботи і можуть проводитися 

практичні заняття. На базі кабінетів та лабораторій організовується робота 

предметних гуртків та гуртків технічної творчості. Тут же концентрується 

робота дослідницького характеру за різноманітною тематикою. Комп’ютерні та 

спеціалізовані комп’ютерні лабораторії призначені для практичного 

оволодівання навиками роботи з прикладними програмами.  

Для належного функціонування навчального закладу важливе місце 

відводиться соціальній сфері. Виконання програми соціального розвитку 

коледжу забезпечує необхідні умови для навчання студентів і роботи 

працівників. 

На виконання програми енергозбереження у коледжі проводиться заміна 

старих вікон на металопластикові. Капітально відремонтовано тепломагістралі 

коледжу, мережу водопостачання навчальних корпусів. Для підтримки 

безпечних умов праці і навчання оновлено пожежний інвентар. 

Раз на три роки проводяться навчання та перевірка знань працівників з 



безпеки життєдіяльності та охорони праці. Такі навчання відбулися у 2019 році. 

Щоквартально проводяться тижні охорони праці, традиційно в квітні такий 

тиждень присвячується Всесвітньому дню охорони праці. 

З метою профілактики захворювань та контролю за станом здоров’я 

студентів і працівників коледжу працює медпункт, оснащений засобами 

надання першої медичної допомоги. В коледжі наявні: кварцева лампа ОБП-2-

15 (1 шт.), опромінювач кварцовий (2 шт.) для обробки аудиторій під час 

загрози епідемічних ситуацій. Їдальня коледжу забезпечує різноманітним 

гарячим харчуванням студентів і працівників. Студентам-сиротам надається 

грошова компенсація на харчування та проводяться всі передбачені 

законодавством виплати. 

В гуртожитку підтримуються належні умови для проживання студентів; 

планово проводяться поточні ремонти, систематично доукомплектовуються 

кімнати самопідготовки, відпочинку, приготування їжі, кімнати для 

проживання студентів.  

За санітарним станом навчальних приміщень, харчових об’єктів, 

гуртожитків здійснюється контроль. Систематично організовується медичний 

огляд, обстеження стану здоров’я студентів, проводиться моніторинг та 

ведеться їх диспансерний облік.  

Всі працівники один раз на рік проходять обов’язкове медичне 

обстеження. Щороку працівникам коледжу виплачується матеріальна допомога 

на оздоровлення. 

З метою профілактики захворювань та контролю за станом здоров’я 

студентів і працівників коледжу працює медпункт, який має необхідне для 

надання першої медичної допомоги забезпечення.  


