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Навчальні приміщення, спортивні приміщення і майданчики,  прилегла 

територія, де буде проводитися підготовка фахівців рівня фахової передвищої 

освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки», утримується в належному стані і відповідає будівельним нормам, вимогам 

правил пожежної  та техногенної безпеки, відповідним нормам з охорони праці та 

вимогам санітарного законодавства. Підтвердженням цього є акти обстеження 

об’єкта «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Іван Филипчака», у 

висновку яких зазначено, що навчальні приміщення коледжу відповідають 

санітарно-гігієнічним і санітарно-технічним вимогам щодо їх експлуатації і в них 

дозволяється здійснювати освітній процес з дотриманням санітарно-гігієнічного 

режиму. У будівлі навчального корпусу встановлено пандус, який відповідає 

чинним ДБН. 

Навчання здобувачів освіти здійснюється в одному триповерховому 

навчальному корпусі, розміщеному в житловій зоні на території міста. Площа 

земельної ділянки – 1.0340 га.  

Загальна площа будівлі навчального закладу – 4942 кв.м. 

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень складає 4270,5 кв.м. 

Забезпеченість власними площами становить 100 %, при цьому: 

- кількість кабінетів і лабораторій – 37; 

- загальна площа приміщень для занять студентів  – 3420 кв.м. 

- площа комп’ютерних лабораторій – 322,5 кв.м. 

У навчальний комплекс також входять: 

- бібліотека – 160,5 кв.м, у т.ч. читальний зал на 70 місць, 

- актовий зал на 220 місць; 

- їдальня на 270 посадкових місць; 

– спортивні приміщення і майданчики (ігровий спортивний зал – 268 кв.м, 

зал гімнастики і хореографії –125 кв.м, тренажерний зал – 135 кв. м, лижна база із 

35-а парами лиж, гімнастичне містечко, відкритий спортивний ігровий майданчик 

із штучним покриттям –648 кв.м). Для навчальних занять з фізичного виховання 

також використовується міський стадіон імені Лева Броварського, який 

розташований на відстані 100 м від навчального закладу. 



 
 

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі  відповідно обладнані 

аудиторії, приміщення для проведення лекційних, семінарських і практичних 

занять, комп’ютерні класи, спортивні та тренажерний зали, майданчики. Вони 

оснащені різноманітними приладами та обладнанням, навчальними макетами, 

демонстративними стендами, навчальними стендами, графічним матеріалом, 

комп'ютерною технікою з використанням мультимедійних проєкторів та великого 

екрана. 

Всі кабінети мають навчально-методичні комплекси, що формуються за 

тематичним принципом і включають: плани-конспекти занять; опорні конспекти 

лекцій; роздаткову та демонстраційну наочність; матеріали для самостійної 

роботи студентів; комплекти завдань поточного, тематичного, семестрового та 

підсумкового контролю. 

В усіх приміщеннях дотримуються необхідні вимоги щодо техніки безпеки 

та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан 

освітлення навчальних аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім 

необхідним нормам та вимогам. При проведенні практичних робіт, перед 

початком всіх видів практик студенти проходять необхідні інструктажі з 

реєстрацією у відповідних журналах.  

Територію коледжу, усі навчальні приміщення охоплює високошвидкісна 

WI-FI мережа, яка дозволяє використовувати мережу інтернет у навчальних  цілях 

за допомогою гаджетів, незалежно від місцезнаходження студента. 

Кабінети й лабораторії забезпечені як методичними матеріалами, так і 

технічними засобами навчання, які забезпечують проведення занять із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

Для навчальних потреб студентів і викладачів представлено: сучасних 

комп’ютерів 152 шт., ноутбуків – 21 шт., планшетів – 25 шт., мультимедійних 

проекторів – 16 шт., мультимедійних систем (інтерактивна панель) – 1 шт., 

мультимедійних систем (інтерактивна дошка) – 1 шт., багатофункціональних 

пристроїв у складі принтера, сканера, копіра – 7 шт., сканерів – 3 шт., ксероксів – 

4 шт., телефонів-факсів – 3 шт.       



 
 

Лабораторно-практичні заняття студенти проводять у п’яти сучасних 

комп’ютерних кабінетах і лабораторіях, у яких наявні 61 комп’ютер останніх 

моделей із встановленим ліцензійним програмним забезпеченням. 

Комп’ютерні лабораторії обладнані багатофункціональними пристроями, 

що надає студентам можливість здійснювати якісну підготовку до занять. Кожна 

лабораторія об’єднана в локальну мережу та забезпечена безперешкодним 

доступом в інтернет.  

Оснащення навчальних кабінетів і лабораторій відповідає Переліку 

типового обладнання та забезпечує виконання навчального плану та програми за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».  

Спеціалізовані кабінети та їх оснащення забезпечують освітній процес зі 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  і відповідають основним вимогам 

підготовки  фахівців  за  заявленою  спеціальністю. 

Комп’ютеризовано кабінети адміністрації, практичного психолога, 

бухгалтерію, бібліотеку, що сприяє організації діловодства та забезпечує якісний 

інформаційно-методичний супровід освітнього процесу. 

Матеріально-технічна база та інфраструктура соціально-побутової сфери 

освітнього закладу ефективно використовується для забезпечення належних умов 

навчання та відпочинку студентів, що регулюються колективною угодою між 

адміністрацією та профспілковим комітетом коледжу. Умови праці викладачів та 

працівників  відповідають нормативним вимогам. 

У коледжі кабінетна система навчання, яка відповідає усім естетичним та 

санітарно-гігієнічним вимогам. Для праці й відпочинку викладачів створені 

викладацька кімната, лаборантські, методичний кабінет, кабінет психологічного 

розвантаження, читальний зал, бібліотека для студентів та викладачів.  

Бібліотечний комплекс (160,5 кв.м) включає бібліотеку з книгосховищем 

(80,5 кв. м) та читальний зал (80 кв. м). Здобувачі освіти мають можливість 

користуватися комп’ютерами в читальному залі, які підключені до локальної 

мережі коледжу та Інтернету.  

Актова зала на 220 місць облаштована мобільною музичною та 

мультимедійною апаратурою: демонстраційне, проєкційне та звукове обладнання.  



 
 

Всім охочим здобувачам освіти коледжу у залежності від потреб 

Самбірський технікум економіки та інформатики надає місця для проживання у 

гуртожитку. Поселення студентів у гуртожитках проводиться згідно з 

Положенням про студентський гуртожиток.  Для забезпечення правопорядку в 

гуртожитку організовано чергування викладачів та адміністрації. Систематично 

проводяться перевірки членами студентської ради коледжу. Кімнати для 

самостійної роботи обладнані комп’ютерами з виходом у систему «Інтернет». 

Соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим 

нормам. 

У навчальному закладі функціонує їдальня на 270 місць, у якій 

безкоштовно харчуються студенти-сироти. 

При коледжі діє медпункт.  

Здійснюються заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Іван Филипчака має 

сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно поповнюється й 

удосконалюється. Ведеться робота щодо покращення санітарно-епідемічного 

стану та заходи щодо поліпшення умов праці викладацько-студентського 

колективу. 

Таким чином, матеріально-технічне забезпечення освітнього діяльності 

Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака відповідає 

встановленим технологічним вимогам та забезпечує виконання навчального плану 

та програми з підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки». 

Директор коледжу                                            к.е.н. В.П. Вантух 

 

 


