
ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» здійснює освітню діяльність у 2-х навчальних комплексах, що 

розташовані у центральній частині міста, який складається з комплексу 

нерухомого майна загальною площею 2031,9 м2, за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Миколи Левитського, 73 та комплексу загальною площею 700 м2, за 

адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 73 «а». 

Значна увага приділяється функціональному облаштуванню навчальних 

аудиторій. Навчальні аудиторії обладнані:  

  - робочими місцями студентів; 

  - сучасними меблями; 

  - індивідуальними столами та стільцями для викладачів. 

Разом з тим, в аудиторіях встановлено меблі, необхідні для роботи 

викладачів-лекторів. Усі меблі виконані з сучасних, екологічно чистих 

матеріалів в ергономічному дизайні. 

Медичне обслуговування студентів здійснюється у власному медпункті, 

що розташовується в приміщенні площею 27,9 м2. 

Навчальний корпус, що розташований у м. Кропивницький, вул. Миколи 

Левитського, 73; повністю відповідає санітарним та протипожежним вимогам 

(Договір оренди індивідуально визначеного майна та приміщення по вулиці 

Колгоспній (Миколи Левитського), 73 у місті Кіровограді (Кропивницькому) 

від 14.08.2013 р. № 20/17).  

Комплекс будівель, що розташовуй за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Миколи Левитського, 73 забезпечений доступністю навчальних приміщень 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (Технічний 

паспорт на комплекс будівель, виданий Юридичним бюро технічної 

інвентаризації «Атріум» від 18.02.2016 р. Навчально-адміністративний корпус 

обладнаний трьома пандусами за встановленими нормативами. На першому 

поверсі навчального корпусу розташована санітарна кімната, яка обладнана для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Освітній процес  

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відбувається в 

спеціально обладнаних навчальних аудиторіях, що знаходяться на першому 

поверсі. 

У цих приміщеннях розташовані навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, 

інформаційний центр, лінгафонний клас, бібліотека, читальні зали, 

спеціалізовані кабінети, лабораторії, органи студентського самоврядування, 

редакція студентської газети, інші допоміжні підрозділи. 

Також на території розташовано спортивний комплекс 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»: 

корпус в якому є приміщення для занять, ігрові та тренажерні зали, та стадіон з 

допоміжними приміщеннями. Всі приміщення відповідають санітарним 

правилам, нормам і гігієнічним нормативам.  
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Забезпечення приміщеннями навчального призначення  

та іншими приміщеннями 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендова

них 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
2731,9 - 2731,9 - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії, 

комп’ютерні лабораторії тощо) 

1789,9 - 1789,9 - 

 комп’ютерні лабораторії 110 - 110  

 спортивні зали 400,1 - 400,1 - 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 
120 - 120 - 

3. Службові приміщення 102 - 102 - 

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 
86 - 

86 
- 

5. Гуртожитки 180  180 - 

6. Їдальні, буфети  96 - 96 - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 27,9  27,9 - 

9. Інші - - - - 

 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» використовуються приміщення за функціональним 

призначенням (навчальні приміщення, лабораторії, у тому числі 

комп’ютерні, приміщення для науково-педагогічних працівників, бібліотека, 

гуртожиток тощо). 

Площа навчальних приміщень для занять студентів складає  2731,9 кв.м, 

що у розрахунку на одного студента, на максимально можливий приведений 

контингент становить – 6,2 кв. м.  

Навчальні заняття, відповідно до наказу директора інституту «Про 

організацію освітнього процесу в декілька змін» № 40 від 31.08.2018 р. 

проводяться у дві зміни. Розрахунок площі навчальних приміщень на одного 

здобувача вищої освіти: 
 

Загальна площа навчальних приміщень 
 ×2 зміни = 

2731,9 
×2 = 6,2 кв. м 

Загальний ліцензований обсяг 880 

 

що відповідає нормативу 2,4 кв.м на 1 здобувача вищої освіти. 
 

Для забезпечення освітнього процесу здобувачів післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою за спеціальністю 281 Публічне управління та 
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адміністрування в інституті створено лабораторії та спеціалізовані кабінети, 

зокрема мультимедійна лінгафонна лабораторія (ауд. № 300), площею 38 кв.м 

та комп’ютерна лабораторія (ауд. № 203), площею 40 кв.м. 

Мультимедійна лінгафонна лабораторія (ауд 300, 38 м2 ) призначена для 

проведення занять з дисципліни «Медіа у роботі посадових осіб місцевого 

самоврядування. Спеціальне обладнання лабораторії та програмне 

забезпечення дозволяє викладачу застосовувати різні форми навчальної роботи: 

фронтальної, індивідуальної та парної роботи між слухачами.  Мультимедійний 

проектор та екран  надають можливість візуального супроводження освітнього 

процесу. 

Комп’ютерна лабораторія (ауд. 203, 40 м2) призначена для проведення 

занять з дисциплін «Економіко-математичні методи та моделі», 

«Статистика», «Електронні послуги на місцевому рівні», «Інформаційні 

системи в управлінні», а також для інших дисциплін навчального плану для 

проведення тестування та використання ресурсів, розміщених на сайті 

підтримки навчальних програм ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 

та муніципального управління».  

Завдяки вільному доступу до Інтернет за допомогою браузерів Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Chrome з метою вивчення законодавчих документів 

в освітньому процесі використовується Інтернет-ресурс «Портал відкритих 

даних» сайту Верховної Ради України https://data.rada.gov.ua/open). З метою 

вивчення нормативних документів Уряду і органів виконавчої влади, 

результатів їхньої діяльності та прийняття рішень використовується 

Інтернет-ресурс Урядовий портал - Єдиний веб-портал органів виконавчої 

влади України (www.kmu.gov.ua/).  

Також при викладання навчальної дисципліни «Електронні послуги на 

місцевому рівні» використовується електронна бібліотека Програми 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP),  

яка спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать 

взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в 

Україні   (https://egap.in.ua/biblioteka/). 

Відповідно до п. 37 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» створено соціально-побутову інфраструктуру, яка передбачає 

наявність: бібліотеки, у тому числі читальної зали; медичного пункту, 

пунктів харчування, актової чи концертної зали, спортивної зали, стадіону 

та/або спортивних майданчиків. 

  

https://data.rada.gov.ua/open
javascript:void(0);
https://www.kmu.gov.ua/
https://egap.in.ua/biblioteka/
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Інформація про соціальну інфраструктуру 
 Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 

(показника, нормативу) 

Кількість Площа (кв. 

метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 1 180,0 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 1 6,0 

3 Їдальні та буфети 2 96,0 

4. Кількість студентів, на одне місце в їдальнях і буфетах - 0,5 

5. Актові зали 1 86,0 

6. Спортивні зали 3 400,1 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди:   

 стадіони 1 386,0 

 спортивні майданчики 1 140,0 

 корти - - 

 тощо - - 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інші - - 

 

Іногородні слухачі ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління» забезпечуються гуртожитком, який 

розташовано поруч неподалік від навчального корпусу за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Покровська, 73 вул. (Договір №4/13 від 25 грудня 

2018 р.). 

Гуртожиток розраховано на 40 місць, що достатньо для виконання 

мінімального нормативу забезпеченості (60%).  

Студенти мають можливість користуватися інститутським спортивним 

комплексом (з ігровими і тренажерними залами і стадіоном). 

На території інституту працюють кав’ярня та буфет, що в повному 

обсязі забезпечують потреби студентів у харчуванні.  

Медичне обслуговування студентів здійснює медичний пункт, що 

розташований на території інституту.  

У ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» забезпечується навчання студентів-інвалідів. Комплекс будівель, 

що розташовуй за адресою: м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73 

забезпечений доступністю навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення (Технічний паспорт на комплекс 

будівель, виданий Юридичним бюро технічної інвентаризації «Атріум» від 

18.02.2016 р. Навчально-адміністративний корпус обладнаний трьома 

пандусами за встановленими нормативами. На першому поверсі навчального 

корпусу розташована санітарна кімната, яка обладнана для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Освітній процес для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відбувається у 

спеціально обладнаних навчальних аудиторіях, що знаходяться на першому 

поверсі. Також для особливої категорії зазначених осіб передбачено заняття 

за індивідуальним графіком.  
 


