
 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у  

Відокремленому структкрному підрозділі «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка»». 

 

Для здійснення освітньої діяльності у Відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка»» створена відповідна матеріально-

технічна база, яка відповідає ліцензійним вимогам організації освітнього 

процесу, забезпечує виконання навчальних планів і програм у повному обсязі 

згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

Забезпеченість власними навчальними площами становить 100%. 

Освітній комплекс закладу освіти включає навчальний та лабораторний 

корпуси та два гуртожитки. Загальна площа, яка знаходиться в оперативному 

управлінні закладу освіти складає 23313,9 м2 , зокрема: приміщення 

навчального призначення складають 12222,6 м2 (корпус навчальний – 7421,2 

м2 та корпус лабораторний 4801,4 м2); гуртожитки – 10656,6 м2; майстерні – 

252,2 м2, гаражів – 166,4 м2, прохідні – 16,1 м2), при площі земельних ділянок 

2,6585 га.  

Площа навчальних приміщень складає 6108,3 м2, у тому числі 

приміщень для занять студентів 4796,5, комп’ютерних лабораторій – 887,6 

м2, спортивних залів – 581,5 м2 (спортивний 424,2 м2, тренажерний 104,9 м2,  

тенісний – 52,4 м2). Також освітній процес у коледжі забезпечують 

приміщення для науково-педагогічних працівників – 689,4 м2, бібліотека 

площею 352,0 м2, їдальня площею в 231,8 м2, медичний пункт – 48,8 м2, 

студентський клуб – 56,0 м2 та актовий зал – 417,7 м2. службових приміщень 

– 4266,2 м2. 



 

Освітній процес забезпечений необхідними навчальними 

приміщеннями, зокрема: 

 21 навчальна аудиторіях та 14 спеціалізованих лабораторій; 

 13 комп’ютерних лабораторій 

 7 навчально-виробничих майстерень. 

Кожне навчальне приміщення укомплектоване аудиторною дошкою 

для крейди, навчальними партами та стільцями з розрахунку на 30 

посадкових місць. Також аудиторії оснащені сучасними технічними 

засобами: мультимедійними проекторами (26 одиниць), телевізорами, 

персональними комп’ютерами, проекційними екранами, ноутбуками. На 

кожну лабораторію та кабінет оформлено паспорти, які містять: перелік 

обладнання, приладів, комп’ютерної та обчислювальної техніки, наочних 

посібників тощо. Кожен кабінет містить комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, нормативні документи, посібники, бланки 

документів тощо. 

Функціонують тринадцять комп’ютерних лабораторій, які нараховують 

186 комп’ютерів, шо дозволяють вести наскрізну комп’ютерну підготовку за 

фахом. Комп’ютери, які використовуються в навчальних цілях, об’єднані в 

локальну мережу та підключені до мережі Internet, під’єднанні через 

провайдера ПП «АСТРА-НЕТ». Рівень забезпечення сучасною 

комп’ютерною технікою дозволяє проводити аудиторні заняття, організувати 

самостійну роботу студентів з використанням відповідних програмних 

засобів. 

Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, що використовуються в 

навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм. 

Технічні характеристики комп’ютерної та презентаційної техніки, 

мережевого обладнання відповідають вимогам сучасних програмних 

продуктів. Використовується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не 

більше восьми років. 



 

Також навчальні приміщення, що забезпечують освітній процес, мають 

достатні площі для викладацького складу і навчально-допоміжного 

персоналу.  

Всі кабінети відповідають Вимогам пожежної безпеки для навчальних 

приміщень, що визначаються НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної 

безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», 

затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Головного управління 

Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 N 348/70, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із 

змінами і доповненнями). 

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану 

приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті.  

Забезпечується доступність навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівель (Експертний висновок № 07-2022 від 

09.08. 2022 року, про забезпечення у коледжі необхідних умов для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

відповідно до державних будівельних норм, правил та стандарті). 

Соціальна інфраструктура закладу освіти представлена  двома 

гуртожитками загальною площею 10656,6 м2, зокрема гуртожиток на вул. 

Володимира Великого, 33 (на 300 місць) та на вул. Пулюя, 33 (на 350 місць). 

У коледжі функціонує бібліотека та читальний зал, розрахований на 81 

посадкове місце. Бібліотечний фонд нараховує понад 42 тис. примірників 

навчальної та художньої літератури.  

Для надання невідкладної медичної допомоги студентам та 

педагогічним працівникам розміщений у коледжі медичний кабінет (48,8 м2), 

який забезпечено необхідним устаткуванням, медикаментами. В актовій залі 

на 600 посадкових місць проводяться позааудиторні заходи, збори, зустрічі, 

конференції. 

 



 

 


