
 

 

ВІДОМОСТІ 

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується в освітньому процесі 

 

Адреса 

приміщення  

(навчальний 

корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека, 

спортивний зал 

тощо) 

Найменування  

власника 

майна 

Площа 

(кв. метрів) 

Найменування  

та реквізити документа 

про право власності  

або оперативного  

управління,  

або користування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 

строк дії 

договору  

оренди 

(позички, 

користування) 

(з_____ 

по____)  

наявність  

державної  

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м. Чернігів, вул. 

Козацька, 7 
Міністерство освіти і 

науки України  

ВСП «Фаховий 

коледж економіки і 

технологій  

НУ «Чернігівська 

політехніка»  

 

2742,7 м2 

Свідоцтво про право 

власності від 15.08.2012 

р. (Виконавчий комітет 

Чернігівської міської 

ради) 

  - 

м. Чернігів, вул. 

Козацька, 5 
3340,2 м2 

Свідоцтво про право 

власності від 08.08.2012 

р. (Виконавчий комітет 

Чернігівської міської 

ради); 

 

  - 
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2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

 
№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

усього  У тому числі  

власних  орендованих  Зданих в 

оренду  

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
6082,9 6082,9 - - 

1.1. приміщення для занять студентів 

(лекційні, аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо) 

4583,8 4583,8 - - 

1.2. комп`ютерні лабораторії 270,1 270,1   

1.3. спортивні зали 271 271 - - 

2. Приміщення для педагогічних 

працівників 
531,4 531,4 - - 

3. Службові приміщення 1499,1 1499,1 - - 

4. Бібліотека, у т.ч. читальні зали 106,5 106,5 - - 

5. Гуртожитки 1249,1 1249,1 - - 

6. Їдальні, буфети 441,1 441,1 - - 

7. Медичні пункти 30 30 - - 

8. Інше - - - - 
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4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 

спеціалізованих комп`ютерних лабораторій, які забезпечують 

виконання навчального плану за спеціальністю 075 «Маркетинг» 

 

Найменування 

комп`ютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

персональних 

комп’ютерів із 

строком 

використання не 

більше восьми 

років 

Назви пакетів прикладних 

програм (в тому числі 

ліцензованих) 

Наявність 

каналів 

доступу до 

Інтернету 

(так/ні) 

Лабораторія 

комп’ютеризації 

№8, 51,0 м2 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

маркетинговій 

діяльності  

Електронна 

комерція 

Intel Pentium 

E5300 2.5 GHz 

4Gb RAM 

160 HDD – 13 од. 

 

Стандартні програми 

Windows 

Архіватор WinRar,  MS 

Office 2013 (MS Word, MS 

Excel, MS Access, MS 

Power Point), Антивірус 

360 Total Security,  

браузер Opera 12, браузер 

Mozilla FireFox, Google 

Chrome, пакет 

віддаленого контролю і 

управління десктопом 

NetSupport, проксі-сервер 

User Gate. 

так 

Лабораторія 

комп’ютеризації 

№9, 52,0 м2 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

маркетинговій 

діяльності  

Електронна 

комерція 

Комп`ютер Dell 

Optiplex780/E5300  

– 13 шт. + монітор 

Lenovo  L1951p – 

3шт. HP 

LA1905WG – 4шт. 

Dell1908WFPF – 

1шт. Dell19058WG 

– 1шт. 

Dell1909WF – 4 

шт. 

Стандартні програми 

Windows 

Архіватор WinRar,  MS 

Office 2013 (MS Word, MS 

Excel, MS Access, MS 

Power Point), Антивірус 

360 Total Security, браузер 

Opera 12, браузер Mozilla 

FireFox, Google Chrome, 

система автоматизації 

підприємств «Парус-

Підприємство 7.20», пакет 

віддаленого контролю і 

управління десктопом 

NetSupport, проксі-сервер 

User Gate, програма 

розробки бізнес-планів і 

оцінки інвестиційних 

проектів ProjectExpert,  

програма управління 

проектами Microsoft 

Project 

так 
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