
Додаток 9  

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного  

забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері  

фахової передвищої освіти/післядипломної освіти для осіб з  

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

за спеціальністю: 186 Видавництво та поліграфія  

(ОПП  Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації) 

 
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 

м. Київ,  

Полковника 

Шутова, 13 

МОНУ, 

Департамент 

освіти і науки 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(КМДА) 

5540,8 

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме  

майно про 

реєстрацію права 

власності,  

№ запису 

20681448  від 

11.05.2017 

- - - 

 

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: 

5540,8 5540,8   

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

1870,7 1870,7   

комп’ютерні лабораторії 243,3 243,3   

спортивні зали 163,6 163,6   
2. Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 

281,4 281,4   

3. Службові приміщення 205,5 87,9   
4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 167,1 167,1   
5. Гуртожитки -    

6. Їдальні, буфети  41,1 41,1  18,2 
7. Профілакторії, бази відпочинку     

8. Медичні пункти 16,5 16,5   
9. Інші 2757,1 2757,1  320 

 

 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, її площа,  м
2 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість* 

Опис обладнання, 

устаткування 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Кабінет 

історії та 

правознавства, 

№46, 62.1м2 

Історія України,  

соціологія,  

основи філософії,  

основи правознавства 

ноутбук – 1 

телевізор – 1 
 телевізор 49 Рhilihs  

ноутбук НР 250 

Кабінет 

економічних 

дисциплін 

вк-2, 55м2 

Економічна теорія, 

економіка та організація 

діяльності 

  

Кабінет  

української мови та 

літератури 

№37, 62,3 м2 

Українська мова 

( за професійним 

спрямуванням) 

телевізор – 1 
телевізор 49 Рhilihs  

 

Кабінет 

іноземної мови 

№33, 41,6 м2 

Іноземна мова 

( за професійним 

спрямуванням) 

проектор-1 

ноутбук– 1 

проектор 

Panassonic 
Ноутбук НР 250 

Кабінет 

зарубіжної літератури 

№27, 62,3м2 

Культурологія 
телевізор-1 

комп’ютер-1 

телевізор 49 Рhilihs 

монітор Semptron17 

системний блок 

Pentium  

Спортивна зала 
163,6 м2 

Фізичне виховання   

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

Кабінет 

Математики 

№10, 41,6 м2 

Основи вищої математики   

Кабінет 

інформаційних 

технологій 

№47, 62,3 м2 

Обчислювальна техніка і 

програмування, 

комп’ютерна графіка 

комп’ютер – 1,  

телевізор-1 

проектор-1 

телевізор 49  

Рhilihsins 

комп’ютер 

Inspiron3545 DeII 

проектор Mstsubishi 

Кабінет 

фізики та  

електротехніки 

№36,62 м2 

Фізика,  

електротехніка з основами 

електроніки 

  

Кабінет   

хімії та біології 

№ 45, 61,9 м2 

Хімія, 

основи екології 

комп’ютер вчителя 1 

мультимедійний проектор 1 

інтерактивна дошка 1 

сканер 1 

принтер 1 

діапроектор «Альфа»  

комп’ютер 

Pentiiym4 

принтер samsung 

мультимедійний 

проектор leater 

LX402-1 

Кабінет 

основи охорони праці 

в/к -2, 55 м2 

Безпека життєдіяльності   



Кабінет 

інформатики 

№ 29, 62,1 м2 

Креслення 

персональний комп’ютер 

в комплекті – 16 штук: 

телевізор –1 штука 

сканер -1  

принтер -1 штука 
 

персональний 

комп’ютер «Рома 

РС» в комплекті  

телевізор – LG 

сканер FA4 -

innerf 

принтер Lasser - 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Кабінет 

технології 

друкарських 

процесів 

в/к -3, 67,7 

Технологія формних 

процесів 

ноутбук-1 

телевізор-1 
телевізор 49 Рhilihs  

ноутбук НР 250 

Кабінет  

матеріалознавства 

№32, 64,3 м2 

Поліграфічні матеріали телевізор-1 
телевізор 49 Рhilihs  

 

Кабінет 
основи охорони праці 

в/к -2, 55 м2 
Основи охорони праці   

Кабінет 

комп’ютерної 

обробки інформації 

№44 ,48.8 м2 

Обробка текстової 

інформації, 

Обробка образотворчої 

інформації комп’ютерна 

графіка 
Персональний комп’ютер в 

комплекті – 9 штук: 

Телевізор – LG– 1 штука 

монітор – 

Graphics Series 

G90fB  

– монітор – 

Asusvw192s  

– системний блок 

Магнат; 

– системний блок 

Everest 

Телевізор – LG 

 

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

лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 186 Видавництво 

та поліграфія (Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації) 
 

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) 

Навчально-

виробнича 

майстерня 

«Операторів 

комп’ютерної 

верстки, 

коректорів» 

№43, 59 м2 

Комп’ютерна 

графіка 

16 Windows 7 – 16 штук; 

– Microsoft Office – 10 версія – 

16 штук; 

– AdobeIllustrator CC 2015 – 16 

штук; 

– AdobeInDesign CC 2017 – 16 

штук; 

– AdobePhotoshop CC 2017 – 16 

штук; 

– QuarkXPress 2016 – 16 штук; 

 
так 



– CorelDRAW X7 (64-Bit) – 16 

штук. 

Навчально-

виробнича 

майстерня 

«Операторів 

комп’ютерної 

верстки» 

№42, 62,8 м2 

Навчальна 

практика 

17 Windows 7 – 16 штук; 

– Microsoft Office – 10 версія – 

16 штук; 

– AdobeIllustrator CC 2015 – 16 

штук; 

– AdobeInDesign CC 2017 – 16 

штук; 

– AdobePhotoshop CC 2017 – 16 

штук; 

– QuarkXPress 2016 – 16 штук; 

– CorelDRAW X7 (64-Bit) – 16 

штук. 

так 

Кабінет 

комп’ютерної 

обробки 

інформації 

№44 ,48.8 м2 

Обробка текстової 

інформації обробка 

образотворчої 

інформації 

комп’ютерна 

графіка 

9 WindowsXP (2002)  – 9 штук; 

– Microsoft Office – 7 версія – 9 

штук; 

– AdobeIllustratorCS 6 – 9 штук; 

– AdobeInDesignCS 6– 9 штук; 

– AdobePhotoshopCS 2 – 9 штук; 

– QuarkXPress5.0 – 9 штук; 

– CorelDRAW X3 – 9 штук. 

так 

Кабінет 

інформатики 

№ 29, 62,1 м2 

Креслення 

16 

 

Windows 7 – 16 штук; 

– Microsoft Office – 10 версія – 

16 штук; 

– AdobePhotoshopCS 2 – 16 

штук; 
 

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 Немає потреби  

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку   

3. Їдальні та буфети 1 41,1 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  1,37  

5. Актові зали 1 170,4 

6. Спортивні зали 1 163,6 

7. Плавальні басейни   

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони спортивні майданчики корти тощо 

1 200 

9. Студентський палац (клуб) 1 14,5 

10. Інші   

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018} 


