
 

                                                                                                                                                                                                Додаток 9 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері  

фахової передвищої освіти 

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

Директор коледжу, 

кандидат технічних наук                                             О. В. Коновалюк 

№ 

з/п 
Адреса приміщення 

Найменування власника 

майна 

Площа,  

м
2 

Найменування та реквізити документа 

про право власності або оперативного 

управління або 

користування 

Документ про право 

користування (договір 

оренди) 
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1 
вул. Генерала Шухевича, 27 

(навчальний корпус №1) 

Володимир-Волинський 

агротехнічний коледж 
3183,8 

Витяг з  Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності. Реєстр. №2005864907102 

- + - 

2 
вул. Генерала Шухевича, 27 

(навчальний корпус №2) 

Володимир-Волинський 

агротехнічний коледж 
3031,6 

Витяг з  Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності. Реєстр. №2005801607102 

- + - 

3 
вул. Віленська, 1 

(навчальний корпус №3) 

Володимир-Волинський 

агротехнічний коледж 
3692,0 

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності щодо державного 

майна №10-15-22081 

- + - 

4 
вул. Цинкаловського, 28 

(гуртожиток №5) 

Володимир-Волинський 

агротехнічний коледж 
3825,0 

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності щодо державного 

майна №10-15-22081 

- + - 

5 
вул. Цинкаловського, 30 

(гуртожиток №4) 

Володимир-Волинський 

агротехнічний коледж 
3655,0 

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів 

державної власності щодо державного 

майна №10-15-22081 

- + - 
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2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

№ 

з/п 
Найменування приміщення 

Площа приміщень,м
2
 

 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. 

 

Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

11402 11402 - - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо), 

 в тому числі: 

Корпус №1 

Корпус №2 

Корпус №3 

Майстерня коледжу 

Учгосп 

Лабораторія тракторів 

Лабораторія с.г. машин 

Лабораторія експлуатації 

Лабораторія ремонту 

 

 

 

10581 

 

1590 

647 

2620 

1964 

800 

1200 

820 

560 

380 

 

 

 

10581 

 

1590 

647 

2620 

1964 

800 

1200 

820 

560 

380 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

комп’ютерні лабораторії 260,0 260,0 - - 

спортивні зали 561,0 561,0 - - 

2. 
Приміщення для науково-

педагогічних працівників 
770 770 

- - 

3. Службові приміщення 2073 2073 - - 

4. 

Бібліотека (в т.ч. електронна 

бібліотека) 
299,0 299,0 

- - 

читальні зали 205 205   

5. 

Гуртожитки: 3825 3825 - - 

Гуртожиток №4 (не використовується) 3655 3655 - - 

Гуртожиток № 5 3825 3825 - - 

6. Їдальні, буфети : 1976 1976 - - 

 Буфет (1 корпус) 72,0 72,0 - - 

 їдальня 1904,0 1904,0 - - 

 Їдальня учгоспу (не використовується) 728,0 728,0 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 185,8 185,8 - - 

8. Медичні пункти 75,0 75,0 - - 



 

9. Військово – спортивний комплекс 912,0 912,0 - - 

10. Учбово- дослідне господарство 10815 10815 - - 

11. Актові зали 842,0 842,0 - - 

12. Інше 22675,1 22675,1 - - 

 

 

 
 

 

Директор коледжу, 

кандидат технічних наук                        О. В. Коновалюк 
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2. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

№ 

з/п 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, 

їх площа, м
2
 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість* 

Опис обладнання, 

устаткування 

1 2 3 4 5 

1 

Комп’ютерів  та 

комп’ютерних технологій, 

№ 6, 

61,2 м
2
 

«Основи інформатики і 

обчислювальної техніки», 

«Комп’ютерні технології в 

юридичній діяльності» 

ПК, 12шт, принтер, 1 шт, 

комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

2 шт 

Intel Core i3, LPB 2900, 

дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

2 

Програмування та 

обчислювальної техніки,  

№ 12А, 

64,4 м
2 

«Основи інформатики і 

обчислювальної техніки» 

ПК, 12 шт,  дошка, 1 шт, 

  комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

1 шт 

AMD А6-9500, 

дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

3 

Лабораторія діловодства, 

№28, 

20 м
2
 

Навчальна практика, 

консультації до курсових робіт  

з дисциплін  

«Трудове право» та  

«Цивільне та сімейне право» 

ПК, 6 шт, 

стенди, 

комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

7 шт 

AMD А6-9500, 

AMD Turion Dual-Core RM-75, 

Intel Core DuoCPU T5550, 

AMD Ation XP-M 2600, 

AMD LE-11250.  

Зразки виконання та оформлення 

робіт.  

Відповідно до встановлених 

вимог 

4 

Історії України, 

№ 15, 

63,6 м
2
 

«Історія України» 

Дошка, 1 шт, 

набір плакатів, 

комплекс методичного забезпечення 

дисципліни, 2 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Набір плакатів «Історія 

української державності» 

Згідно встановлених вимог 

5 

Гуманітарних та соціальних 

дисциплін,  

№1, 

 64,1 м
2
 

 «Культурологія», «Основи 

філософських знань», 

«Соціологія», 

«Основи психології» 

Дошка, 1 шт, 

комплекс методичного забезпечення 

дисциплін, 4 шт 

Дошка для крейди 120х200 см 

Відповідно до встановлених 

вимог 

6 

Української мови і 

літератури, 

№ 22, 

63,0 м
2
 

«Українська мова 

(за професійним спрямуванням)» 

Дошка, 1 шт,плазмовий 

телевізор,1шт., 

стенди, плакати, комплекс метод. 

забезпечення дисциплін, 1 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

LG 

Український правопис 

Згідно встановлених вимог 



 

1 2 3 4 5 

7 

Іноземної мови  

№27,  

36,3 м
2
 

«Іноземна мова  

(за професійним спрямуванням)» 

Дошка, 1 шт, 

комплекс методичного забезпечення 

дисципліни, 1 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

8 

Іноземної мови  

№51 

44,7 м
2
 

«Іноземна мова  

(за професійним спрямуванням)» 

Дошка, 1 шт, 

комплекс методичного забезпечення 

дисципліни, 1 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

9 

Економічної теорії,  

№67, 

46,2 м
2
 

«Економічна теорія» 

Дошка, 1 шт, мультимедійний 

проектор 1 шт, 

комплекс методичного забезпечення 

дисциплін, 1 шт 

Проектор EPSON 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

10 

Екології,  

№40,   

63,60 м
2
 

«Основи екології» 

Дошка, 1 шт, 

комплекс методичного забезпечення 

дисципліни, 1 шт, 

набори хімічних реактивів, 15 шт, 

набори лабораторного посуду,15 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Згідно встановлених вимог 

Набори хімічних реактивів, для 

проведення лабораторних занять 

згідно програми 

11 

Фізичного виховання 

(спортзал), 

№ 82, 

372 м
2
 

«Фізичне виховання» 

Штанга, 1 шт,  гирі, 6 шт, 

кінь гімнастичний, 1 шт, 

канат для перетягування, 1 шт, 

козел гімнастичний, 2 шт, 

стіл настільного тенісу, 4 шт, 

вага з ростоміром, 1 шт,   

динамометр, 1 шт, драбини 

гімнастичні, 4 шт, сітка в/б, 6 шт, 

канат для лазіння, 2 шт, 

планки для стрибків, 2 шт, 

секундомір, 7 шт, стійки для стрибків, 

2 шт, стійки в/б, 7 шт,  гантелі, 12 шт, 

перекладина, 1 шт,  

ядра різної ваги, 6 шт, комплекс 

методичного забезпечення 

дисципліни, 1 шт 

Згідно встановлених вимог 

12 
Мала актова зала, 

217 м
2
 

«Цивільне та сімейне право», 

«Цивільний процес», 

консультації до курсових робіт  

мультимедійний проектор 1 шт, 

комплекс методичного забезпечення 

дисциплін, 1 шт 

Проектор EPSON 

Відповідно до встановлених 

вимог 



 

з дисциплін  

«Трудове право» та  

«Цивільне та сімейне право» 

13 

Основи охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, 

№80, 

113,2 м
2
 

«Основи охорони праці» 

«Безпека життєдіяльності» 

Дошка, 1 шт, 

мультимедійний проектор 1 шт, 

набір навчальних відеофільмів, 

плакатів «Безпека життєдіяльності» 

«Охорона праці»,комплекс 

методичного забезпечення дисциплін 

Дошка для крейди 120х200 см. 

ViewSonic PJD5132 р.е. 2000x2200 

Візуальні матеріали «Перша 

медична допомога», «Пожежна 

безпека» «Електробезпека», 

Згідно встановлених вимог 

14 

Адміністративного права, 

кримінального права та 

кримінального процесу, 

№23, 

42,1 м  
2
 

«Кримінальне право», 

«Кримінальний процес», 

«Адміністративне право», 

«Адвокатура», 

«Нотаріат» 

Стенди, 

 дошка, 1 шт, 

 комплект плакатів, 

комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

5 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

15 

Цивільного та сімейного 

права, цивільного процесу, 

№26, 

63,7 м
2
 

«Цивільне та сімейне право», 

«Цивільний процес», 

«Основи римського цивільного 

права», «Реєстрація актів 

цивільного стану», 

«Виконавче провадження» 

Стенди, 

 дошка, 1 шт, 

 комплект плакатів, 

комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

5 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

16 

Трудового права та права 

соціального забезпечення, 

організація судових та 

правоохоронних органів, 

№24, 

63 м
2
 

«Трудове право», 

«Право соціального 

забезпечення», 

«Організація роботи з кадрами», 

«Організація судових і 

правоохоронних органів», 

«Ораторське мистецтво», 

«Організація юридичної служби в 

суспільному виробництві» 

Стенди, 

 дошка, 1 шт, 

 комплект плакатів, 

комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

6 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Відповідно до встановлених 

вимог 

17 

Фінансового, екологічного та 

аграрного права,  

№29, 

64,1 м
2
 

«Фінансове право», 

«Земельне право», 

 «Екологічне право», 

«Право ЄС», 

«Аграрне право», 

«Господарське право», 

Стенди, 

 дошка, 1 шт, мультимедійний 

проектор 1 шт, 

набір навчальних відеофільмів, 

 комплект плакатів, 

комплект методичного забезпечення 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Проектор BENQ MP  611  

Відповідно до встановлених 

вимог 



 

«Судочинство в господарських 

судах» 

на паперових та електронних носіях, 

8 шт 

18 

Конституційного права, 

теорії та історії держави і 

права України,  

№32, 

63,3 м
2
 

«Історія держави і права 

України», 

«Теорія держави і права 

України», 

«Історія держави і права 

зарубіжних країн», 

«Конституційне право України», 

«Конституційне право 

зарубіжних країн», 

«Державне будівництво і місцеве 

самоврядування», 

 

Стенди, 

 дошка, 1 шт,  мультимедійний 

проектор, комплект плакатів, 

комплект методичного забезпечення 

на паперових та електронних носіях, 

7 шт 

Дошка для крейди 120х200 см. 

Проектор PJ-1020 

Відповідно до встановлених 

вимог 

 

 

 
 

Директор  коледжу, 

кандидат технічних наук                                             О. В. Коновалюк 

 

 



 

*Обладнання, вказане в колонці 4 таблиці 3 продовження додатку 9 ліцензійної 

справи забезпечене з врахуванням вимог провадження освітньої діяльності за 

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

ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в 

освітньому процесі таке обладнання використовується. Всього при підготовці 

здобувачів фахової передвищої освіти буде використовуватися 18 кабінетів та 

лабораторій, з яких 6 (33% загальної кількості) забезпечена  мультимедійним 

обладнанням що відповідає п. 54 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347. Кожен 

навчальний кабінет укомплектований дошкою для крейди розміром не менше 120х200 

см., навчальними партами та стільцями з розрахунку на 30 посадочних місць, 

комплексами методичного забезпечення. 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). 

Для виконання практичних робіт використовується навчальна юридична 

консультація. 

Матеріальна база навчального закладу постійно вдосконалюється, кабінети 

переоформляються відповідно до плану роботи коледжу. 

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. 

Перелік обладнання, устаткування та програмного забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій подано у пункті 4 продовження додатку 9. На один 

комп’ютер у коледжі припадає 11,2 студента. Обрахунки достатності забезпечення 

комп’ютерною технікою приведені в частині текстового опису щодо використання 

інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, 

спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують 

спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з 

урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними 

ліцензованими обсягами. 

Описане в таблиці обладнання дозволяє забезпечити якісний освітній процес для 

заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за 

іншими спеціальностями, за якими в освітньому процесі таке обладнання 

використовується. 
 

 

 

Директор коледжу, 

кандидат технічних наук                        О. В. Коновалюк 
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4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують 

виконання начального плану за спеціальністю 081 «Право» 

 

№ 

з/п 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії,  

її площа м
2
 

Навчальна 

дисципліна 

Кількість персональних 

комп’ютерів із строком 

використання  

не більше 8 років 

Найменування пакетів  

прикладних програм  

(у тому числі ліцензованих) 

Наявність 

каналів доступу 

до Інтернету 

(так/ні) 

1 

Комп’ютерів  та 

комп’ютерних 

технологій, 

№ 12 

61,2 м
2
 

«Основи інформатики  

і обчислювальної 

техніки»,  

«Комп’ютерні 

технології  

в юридичній 

діяльності» 

Intel Core i3 – 12 шт 

MS Windows 10 

Microsoft Office 

Delta Digitals; AutoCad; 

Microsoft Visual Studio ASP.Net; 

ГИС 6; КОМПАС-3D; Adobe Photoshop, 

Paint. Net, CorelDraw 

так 

2 

Програмування та 

обчислювальної 

техніки,  

№ 12А, 

64,4 м
2 

«Основи інформатики  

і обчислювальної 

техніки» 

AMD А6-9500 – 12 шт 

MS Windows 10   

Microsoft Office 

Delta Digitals; AutoCad; 

Microsoft Visual Studio ASP.Net; 

ГИС 6; КОМПАС-3D; Adobe Photoshop, 

Paint. Net, CorelDraw 

так 

3 

Лабораторія 

діловодства,  

№28, 

20 м
2
 

Навчальна практика, 

консультації до 

курсових робіт  

з дисциплін  

«Трудове право» та  

«Цивільне та сімейне 

право» 

AMD А6-9500 – 3 шт, 

AMD Turion Dual-Core RM-75 

– 1 шт, 

Intel Core DuoCPU T5550 – 1 

шт, 

AMD Ation XP-M 2600 – 1 шт, 

AMD LE-11250 

MS Windows 10   

Microsoft Office 

Delta Digitals; 

Microsoft Visual Studio ASP.Net; 

ГИС 6; Adobe Photoshop, 

Paint. Net, CorelDraw 

так 

4 

№ 48 

«Комп’ютеризації 

землевпорядного 

виробництва», 

45,70 м
2
 

Навчальна практика, 

консультації до 

курсових робіт  

з дисциплін  

«Трудове право» та  

«Цивільне та сімейне 

право» 

AMD А6-9500 – (3шт) 

АCER Q5WPH/T6; 

DEL LATITUDE D600. 

AMD Semprorr; 

3: DURON 1.4 

1: Pentium 4.0 

1: DELUX 

MS Windows 10 

Microsoft Office 

Delta Digitals; AutoCad; 

Microsoft Visual Studio ASP.Net; 

ГИС 6; КОМПАС-3D; Adobe Photoshop, 

Paint. Net, CorelDraw 

так 



 

Canon МР 230 (1шт); 

Canon МР 270 (1шт); 

Canon МР 280 (1шт); 

View Sonic PJD5 Series 

Мультимедійний проектор 

 

 

Директор  коледжу, 

кандидат технічних наук                                             О. В. Коновалюк 



Продовження додатку 9 

6. Інформація про соціальну інфраструктуру 

 

 
№ 

з/п 

 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 

(показника, нормативу) 
Кількість 

Площа 

(м
2
) 

1 Гуртожитки для студентів 1 3825,00 

2 Житлова площа на одного студента у гуртожитку 1 7,6 

3 Їдальні та буфети 2 1976 

4 Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  8 - 

5 Актові зали 2 842,00 

6 Спортивні зали 2 561,00 

7 Плавальні басейни - - 

8 Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

військово-спортивний комплекс 

 

- 

1 

- 

1 

 

- 

925,0 

- 

912,0 

9 Студентський палац (клуб) - - 

10 Інші 1 22675,1 

 

 

 

 

 

Директор  коледжу, 

кандидат технічних наук                           О. В. Коновалюк 

 

 

 

 

 


