Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються в навчальному процесі
№ Адреса примі- Найменування
з/п
щення
власника майна

1

2

3

1

м.Костопіль
вул.
Степанська,
14а

Держава
Україна в особі
МОН

м.Костопіль
вул.
Дерев'яна, 7

Костопільська
районна рада,
КП «Районний
інформаційнокомп'ютерний
центр»

3

м.Костопіль
вул.
Степанська,
12

Костопільська
районна рада,
Костопільська
РДА

4

м.Костопіль
вул.Грушевського, 2

Костопільська
районна рада,
Відділ освіти
Костопільської РДА

2

Площа
(кв. м)

Назва та
реквізити
документа про
право власності
або оперативного
управління

4

1614,9

828,2

932,63

1228,9

Договір оренди

Інформація про наявність документів

Строк дії
(з_____
по_____)

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

Про відповідність
санітарним
нормам

Провідповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

Про відповідність
нормам
з
охорони
праці*

5

6

7

8

9

10

11

Свідоцтво на
право власності
САЕ №762051

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

Договір оренди
від 27.12.2018р.

Договір оренди
від 03.08.2006р.

Договір позички
від 27.12.2018р.

з
01.01.2019р
по
31.12.2023р

з
03.08.2006р
по
09.08.2055р
з
01.01.2019р
по
31.12.2023р

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
№
з/п

Найменування приміщень за
функціональним призначенням

1.

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
Приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
Комп’ютерні лабораторії
Спортивні зали
Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інші приміщення

1.1.

1.2.
1.3.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Площа приміщень (кв.м.)
у тому числі
загальна
власні
орендоздано в
вані
оренду
2141,57

851,1

1290,47

-

1942,37

651,9

1290,47

-

85,4
113,8
122,75

85,4
113,8
57,6

65,15

-

278,35
108,36
46,05
1228,9
40,1
12
406,34

195,5
108,36
46,05
40,1
336,14

82,85
1228,9
12
70,2

-

Інформація про обладнання лабораторій та
спеціалізованих кабінетів
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують виконання
начального плану за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна
інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
№
з/п
1

1.

Найменування
лабораторій,
спеціалізованих кабінетів,
Їх площа
2

Кабінет №104а
Будівельного
матеріалознавства
39,7 м2

Найменування дисциплін
3

Будівельне
матеріалознавство

2.

Кабінет №106 Технології
та організації будівельного
виробництва
43,8 м2

Технологія і організація
будівельного виробництва

3.

Кабінет № 107 Фізики та
електротехніки
40,0 м2

Фізика;
Електротехніка в
будівництві

4.

Кабінет №108а
Охоронипраці
48,7 м2

5.

Кабінет № 108
Філологічних дисциплін
29,2 м2

6.

Кабінет № 110
Будівельних конструкцій
53,0 м2

Охорона праці;
Безпека життєдіяльності;
Основи екології
Українська мова за
професійним
спрямуванням; Іноземна
мова за професійним
спрямуванням
Будівельні конструкції;
Основи розрахунку
будівельних конструкцій

7.

Кабінет № 111 Історії
України та правознавства
41,8 м2

Історія України;
Культурологія; Філософія;
Правознавство; Історія
української культури

Перелік обладнання,
устаткування, кількість
4
Стенди-12 шт.,
ноутбук-1шт.,
мультимедійний проектор1шт.
Екран – 1 шт
Комплект пристроїв для
проведення лабораторних
робіт
Комплекти зраз-ків
будівельних матеріалів
Стенди-8 шт.,
комплект технологічних карт,
плакати по видам робіт,
телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт., програмний
комплекс
″ЕкспертКошторис″-1 шт.,
«Архікад»-1шт
комплект ДБН.
Стенди-6шт.,
телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
демонстраційне обладнання
макети, прилади.
Стенди -8шт.,
телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
Стенди- 6 шт.,
телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,.,
ілюстрований матеріал на
стендах - 6 шт.;.
Стенди-6шт.,
телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
Стенди-6шт.,
телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,.
Ілюстрований матеріал на
стендах - 7 шт.;
Плакати – 12 шт.

1
8.

9.

10.

11.

12.

13.

2
Кабінет № 112
Інженерного креслення
41,3 м2
Кабінет №113 Теоретичної
механіки, опору матеріалів
та будівельної механіки
33,7м2
Кабінет № 115 Економіки
будівництва 44,0 м2
Кабінет № 103 Курсового
та дипломного
проектування
30,05 м2
Кабінет № 105 Інженерної
геодезії
44,4 м2
Комп’ютерний кабінет
№101
49,7 м2

3
Інженерне креслення
Теоретична механіка;
Опір матеріалів;
Будівельна механіка
Економіка будівництва

Курсове проектування;
Дипломне проектування
Інженерна геодезія

Інформатика практикум;
ОСАПР

13

Комп’ютерний кабінет
№101а,
35,7 м2

Інформатика практикум;
ОСАПР

14

Кабінет №104 Технології
мулярських та опоряджувальних робіт
41,7 м2

Технологія будівельного
виробництва

Продовження таблиці 2.12
4
Стенди-5шт., телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
Стенди -8шт., телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
Стенди-5шт., телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
програмний комплекс
″ЕкспертКошторис″-1 шт.
Стенди-6шт.,
комп’ютери -3 шт.,
програмний комплекс
″Експерт Смета″-1 шт.
Стенди-6шт., телевізор-1 шт.,
компютер-1 шт.,
нівелір Н-3-3шт.
Стенди-6шт.,
комп’ютери-16 шт.,
телевізор -1шт., макети ПК та
макети комплектуючих-2шт.,
принтер -2шт.,
сканер-1 шт.
Стенди-3шт.,
комп’ютери-16 шт.,
проектор-1шт., макети ПК та
макети комплектуючих-2шт.,
принтер -2 шт.,
сканер-1 шт.
Стенди-12 шт.,
комплект технологічних карт,
плакати по мулярським та
опоряджувальним роботам,
телевізор-1 шт.,
комп’ютер -1 шт., комплект
ДБН

Інформація про обладнання комп’ютерних лабораторій та програмне
забезпечення
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних
лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану з освітньо-професійною
програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 « Будівництво та
цивільна інженерія»
№
з/п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

Найменування
дисципліни за
навчальним
планом

Модель і марка
персона-льних
комп’ютерів, їх
кількість

Назви пакетів
прикладних
програм
(в тому числі
ліцензова-них)

1

2

3
Основи систем
автоматизованого
проектування.
Основи
компютерних
технологій.
Інформатика
практикум
Основи систем
автоматизованого
проектування.
Основи
компютерних
технологій.
Інформатика
практикум

4

5

Intel Pentium G45601шт.,
ADM А4-4020 APU6шт.,
Intel dual-core
E6300-8шт.

Windows,
Linux,
MicrosoftOffice,
Програмний
комплекс
«Експертсмета»

так

Windows,
Linux,
Microsoft Office
Програмний
комплекс
«Експертсмета»

так

1

2

Комп’ютерний
Кабінет №101
49,7 м2

Комп’ютер-ний
кабінет №101а
35,7 м2

Кабінет
курсового та
дипломного
проектування
№ 103а
30,05 м2

Курсове та
дипломне
проектування

ADM А4-4020 APU2 шт
Intel core i3-3220 3шт.
Intel dual-core
E6300-10 шт.

Intel dual-core
E6300-3шт.

Windows,
Linux,
MicrosoftOffice
Програмний
комплекс
«Експертсмета»

Можливість
доступу до
Інтернет,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)
6

так

Інформація про соціальну інфраструктуру
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
12.

Найменування об’єктів соціальної
інфраструктури
Гуртожитки для студентів
Житлова площа, що припадає на одного студента
у гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість студентів, що припадає на одне
посадкове місце в їдальнях і буфетах (осіб)
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
- стадіони
- спортивні майданчики
- корти
- тощо
Інше: волейбольне поле
Медичний пункт

Кількість
1

Площа
(кв. м)
1228,9

1

6,0
40,1

4
1
1
-

268
113,8
-

1
1
1

2500
162
12

Викладачі та студенти Костопільського будівельно-технологічного коледжу
НУВГП в повній мірі мають можливість користуватися пільгами та соціальною
допомогою, передбаченим чинним законодавством України та колективним
договором Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП.
Усі студенти з інших міст та сільської місцевості мають можливість проживати
у гуртожитку коледжу. Студенти, які мають право на соціальну підтримку і захист,
забезпечуються ними у повній мірі. Студенти мають можливість відпочивати у
санаторіях та пансіонатах університету.
За підсумками основних показників приведених у таблиці, розвиток соціальної
сфери відбувається з дотриманням усіх законів і постанов чинного законодавства
України та колективного договору Костопільського будівельно-технологічного
коледжу НУВГП.

