
Додаток 6  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного  

забезпечення освітньої діяльності у сфері  

фахової передвищої освіти для осіб з  

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса 

приміщення 

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 (з  

_____ по 

_____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

с. Маслівка 

вул. 

Незалежності, 

66 

Відокремлений 

структурний 

підрозділ 

«Маслівський 

аграрний 

фаховий коледж 

ім. П.Х. 

Гаркавого 

Білоцерківського 

національного 

аграрного 

університету» 

16001,1 

кв.м. 

Витяг з 

Державого 

реєстру 

речових прав 

на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

права власності 

№ 25943686 

25.04.2018 р., 

Наказ № 216/О  

від 04.09.2018 

р. МОН про 

закріплення 

державного 

майна 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

 

Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 
оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

10659,19 10659,19   

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 

10316,99 10316,99   

комп’ютерні лабораторії 152,2      152,2   

спортивні зали 156,4      156,4   

2. Приміщення для науково-педагогічних  

(педагогічних) працівників                                

96,2        96,2   

3. Службові приміщення 580       580   

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 138,6       138,6   

5. Гуртожитки 5250       5250   

6. Їдальні, буфети  120,2       120,2   

7. Профілакторії, бази відпочинку -    

8. Медичні пункти 15,9         15,9   

9. Інші     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторій, які забезпечують виконання начального плану                                        

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. метрів 

Навчальна 

дисципліна ** 

Кількість персональних 

комп’ютерів із строком 

використання не більше 

восьми років 

Найменування пакетів 

прикладних програм  

(у тому числі 

ліцензованих) 

Наявність 

каналів 

доступу 

до 

Інтернету 

(так/ні) 

Інформаційних 

систем і технологій 

в обліку, 64,4 м2 

№ 25 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

6 — AMD Phenom II X4 

2 — AMD Phenom II X6 

2 — Intel Pentium G4400  

1 -    Intel Core i3-2100 

Операційна система 

Windows 10 

Libreoffice 6 

7Zip WinRar 

Total Comander 

Avast 

так 

Інформатики і 

комп’ютерної 

техніки,  

48,5 м2 

№ 20 

Інформатика 2 — Intel Core i3-3250 

2 — AMD FX-4350 

2 — AMD Phenom II X6 

3 — AMD Phenom II X4 

980 

2 — AMD AMD FX-

8150 

Операційна система 

Windows 7 

Libreoffice 6 

7Zip WinRar 

Total Comander 

Avast 

так 

Інформаційних 

систем і технологій 

в комерційній 

діяльності  

39,3 м2 

№19 

Правила 

безпеки 

дорожнього 

руху 

2 - Intel Core i3 

6 — AMD Phenom II X4 

Операційна система 

Windows 7 

Libreoffice 6 

7Zip WinRar 

Total Comander 

Avast 

так 

 
* В описовому форматі додатково надається обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 

діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу 

закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується. 

** Підготовка курсової, дипломної роботи вважається окремою навчальною дисципліною та включається до відповідного 

переліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Інформація про соціальну інфраструктуру 

Найменування об’єкта  

соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 

Кількість 
Площа,  

кв. метрів 

1. Гуртожитки для студентів 1 5250 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку  8 

3. Їдальні та буфети 1 120,2 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  7,9  

5. Актові зали 1 188 

6. Спортивні зали 1 156,4 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

Стадіони                                                                                                 1                                        

спортивні майданчики                                                                          1                     

корти                                                                                                      -          

тощо 

  

1,5 га 

 

338 

9. Студентський палац (клуб)                                                                -  

10. Інші -  

 

 

 

     


