Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Стратегія

господарської

діяльності

Миргородського

художньо-

промислового коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка спрямована на розвиток
матеріально-технічної бази, створення належних умов для організації
навчального процесу з усіх напрямків підготовки.
Стан і зміст матеріально-технічного забезпечення коледжу дають
можливість якісної підготовки студентів для отримання ними належних
фахових знань, умінь та навичок.
Загальна площа всіх будівель коледжу складає 15 898 м2. Загальна площа
навчальних приміщень складає 12 783,7 м2, в т.ч. спортивні зали – 432 м2.
Площа навчальних аудиторних приміщень становить більше 7 м2 на одного
студента, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним нормам. Заняття
проводяться в одну зміну.
Для забезпечення умов побуту і проживання в коледжі є гуртожиток
загальною площею 2745 м2, розрахований на поселення 400 осіб. Місцем для
проживання в ньому забезпечені всі студенти, які цього потребують.
Бібліотека (257 м2) розрахована на 100 робочих місць.
Для проведення занять з фізичного виховання та заняття спортом діє
типовий спортивний зал (288 м2) та тренажерний зал (144 м2). Спортивний та
тренажерний зали обладнані необхідним спортивним інвентарем.
В навчальному закладі 2 актових зали, розраховані на 420 місць.
Відповідно до діючих планів в корпусах створені необхідні навчальні
кабінети, лабораторії, майстерні.
Кабінети та лабораторії обладнані наочними посібниками, технічними
засобами навчання, необхідним обладнанням і приладами для проведення
лабораторних і практичних робіт. Це дозволяє виконувати навчальний план в
повному обсязі.

Кабінети інформатики та

комп'ютерних технологій обладнані 37

сучасними комп’ютерами. Забезпечено вихід до мережі ІNTERNET. Крім
цього, окремі навчальні аудиторії та інші структурні підрозділи теж оснащені
ПЕОМ в загальній кількості 31 шт.
Навчальні та технологічні практики студентів-екологів організовані і
проводяться на договірній основі на базі підприємств м. Миргорода,
виробництво яких оснащене сучасними приладами екологічного аналізу та
контролю.
Особливе місце в навчально-виховному процесі займає кабінет-музей
дипломних робіт студентів художників. Його експонати є пам’ятками історії
та культури і використовуються для патріотичного, національного та
естетичного виховання майбутніх фахівців усіх спеціальностей.
Колекція музейних експонатів містить в собі твори художників початку
ХХ ст. довоєнного і новітнього періодів. Серед них роботи відомих
художників-керамістів: О. Сластьона, В. Кричевського, І. Українця, І. Віцька
та інших.
Будівлі, споруди, навчальні кабінети та лабораторії відповідають
санітарно-технічним нормам. Матеріальне оснащення кабінетів і лабораторій
дає можливість організувати навчальний процес відповідно до навчальних
планів і програм кожної спеціальності.
Технічний стан механізмів, обладнання, приладів, інструментів у
кабінетах і лабораторіях задовільний.
Навчальні корпуси, гуртожиток коледжу знаходяться в екологічно
чистому районі м. Миргорода на двогектарній території зони р. Хорол, що
забезпечує природовідповідність у зміцненні здоров’я молоді в процесі
перебування в навчальному закладі.

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі
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Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
№
з/п

Найменування приміщень за
функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)
Загальні
У тому числі
Власні
ОрендоЗдано в
вані
оренду

1. Навчальні приміщення, усього:
12783,7
у тому числі:
1.1. Приміщення
для
занять
студентів,
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 4158,75
приміщення, кабінети, лабораторії тощо)
1.2. Комп’ютерні лабораторії
260
1.3. Спортивні зали
432
2. Приміщення для науково-педагогічних
425,8
(педагогічних) працівників
3. Службові приміщення
508,8
4. Бібліотека,
257
у тому числі читальні зали
5. Гуртожитки
2745
6. Їдальні, буфети
80
7. Профілакторії, бази відпочинку
8. Медичні пункти
16
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Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану
№
з/п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

Найменування
дисципліни за
навчальним
планом

Модель і марка
персональних
комп’ютерів, їх
кількість

1

2
Кабінет
інформатики та
комп'ютерних
технологій
№ 305 – 92м2
Кабінет
інформатики та
комп'ютерних
технологій
№ 307 - 120 м2

3
Інформатика
і комп’ютерна
техніка

4
5
AMD Athlon II OC Windows ХР, 7
x2 250 3,00GHz Пакет Microsoft
Office
(11 шт.)
Оболонки Norton
Commander,
Windows
Intel Pentium 4
Commander, Total
2.66 GHz
Commander, Dos
(16 шт.)
Navigator,
Архіватори Winrar,
Winzip
Антивірусні
програми
AIDSTEST, NOD
32, FineReader,
Turbo-Pascal,
«ПарусПідприємство 7.40»
модулі «Ресторан» і
«Готель»,
Overia CRM
Systems

1
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Інформаційні
системи і
технології в
готельному
господарстві

Назви пакетів
прикладних
програм
(в тому числі
ліцензованих)
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Інтернет,
наявність
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Інформація про соціальну інфраструктуру
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Найменування об’єктів соціальної інфраструктури

Кількість Площа
(кв. м)
Гуртожитки для студентів
1
2745
Житлова площа, що припадає на одного студента у
6
гуртожитку
Їдальні та буфети
1
80
Кількість студентів, що припадає на одне посадкове
4
місце в їдальнях і буфетах (осіб)
Актові зали
2
420
Спортивні зали
2
432
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
- стадіони
1
- спортивні майданчики
- корти
- тощо
Студентський палац (клуб)
Інше

