
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 



 

 

 

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Адреса приміщення 

Повне 

найменування 

власника 

майна 

Площа (кв. м) 

загальна 

призначена для 

використання під час 

навчання за 

спеціальністю, що 

ліцензується 

призначена для 

використання за іншими 

спеціальностями відповідно 

до отриманої ліцензії 

 

вул. Березняківська, 26-Б 

 
Вищий 

навчальний 

заклад 

«Київський 

університет 

ринкових 

відносин» 

1778 кв.м.   

 

пр-т М. Бажана, 7-ж 

 

177,7 кв.м   

 

вул. А. Ахматової, 16-Б 

 

655,1 кв.м.   

 

 

 



 

 

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення  

та іншими приміщеннями 

№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні 

У тому числі 

Власні 
Орендо-

вані 

Здано в 

оренду 

1. 
Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
2610,8 2610,8 – – 

1.1. 

Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо), з них: 

1474,5 1474,5 – – 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 494 494 – – 

2. Спортивні зали 220 220 –  

3. 

Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

106 106 – – 

4. Службові приміщення 75,3 75,3 – – 

5. 
Бібліотека, 

у тому числі читальні зали 
95 95 – – 

6. Гуртожитки – – –  

7. Їдальні, буфети 106 106 – – 

8. Профілакторії, бази відпочинку – – – – 

9. Медичні пункти 40 40 – – 

10. Інше – – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Інформація про соціальну інфраструктуру 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 
Кількість 

Площа 

(кв. м) 

1. Гуртожитки для студентів – – 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку – – 

3. Їдальні та буфети 2 106 

4. 
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 

буфетах  
5 – 

5. Актові зали 1 100 

6. Спортивні зали 3 220 

7. Плавальні басейни – – 

8. 

Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

 

4 

 

 

464,85 

9. Студентський палац (клуб) – – 

10. Інші – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Інформація про наявність бібліотеки 

 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа 

читального 

залу (кв. 

метрів)/ 

кількість 

місць 

Примітка* 

Бібліотека 

Київського 

університету 

ринкових 

відносин 

95 87723 74,1/64 

- електронний фонд 

навчально-методичного 

забезпечення дисциплін 

(підручники, навчальні 

посібники, конспекти 

лекцій, методичні 

рекомендації); 

- електронний архів 

(монографії, збірники 

наукових праць 

університету, тощо); 

- електронні фахові 

видання. 

* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти  

Найменування показника(нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

від 

нормативно

го 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (кв. метрів на 

одну особу для фактичного 

контингенту студентів та заявленого 

обсягу з урахуванням навчання за 

змінами) 

2,4 2,75 +0,35 

2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток 

кількості аудиторій) 

30 42 +12 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 
 

1) бібліотеки, у тому числі 

читального залу 
+ + – 

2) пунктів харчування + + – 

3) актового чи концертного залу + + – 

4) спортивного залу + + – 

5) стадіону та/або спортивних 

майданчиків 
+ + – 

6) медичного пункту + + – 

Провадження освітньої діяльності 

4. Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти гуртожитком (мінімальний 

відсоток потреби) 

70 
Немає 

потереби  
- 



 

 

5. Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними для 

виконання навчальних планів 

+ + – 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого 

профілю, в тому числі в 

електронному вигляді 

не менш як 

п’ять 

наймену-

вань 

15 +10 

2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю (допускається 

спільне користування базами 

кількома закладами освіти) 

+ + – 

 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність офіційного веб-сайту 

закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його 

діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових 

кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, 

контактна інформація) 

+ + – 

4. Наявність електронного ресурсу 

закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін навчального 

плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання 

(мінімальний відсоток навчальних 

дисциплін) 

60 100 +40 

 


