Матеріально-технічне забезпечення
закладу освіти
(згідно з ліцензійними умовами)
Для здійснення професійної підготовки в Сєвєродонецькому фаховому
коледжі культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва створена відповідна
навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати навчання здобувачів
освіти.
В коледжі є навчальний корпус загальною площею приміщення 5147,2 м 2, у
тому числі: приміщення для занять – 1990,4 м2, комп’ютерна лабораторія –
51,4м2, спортивна зала – 145,2 м2. Навчальні приміщення відповідають
будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки,
існуючим нормам з охорони праці.
Освітній процес відбувається у аудиторіях для групових та індивідуальних
занять, які забезпечені відповідною кількістю меблів, дошками та іншим
обладнанням. Робочі місця викладачів також обладнані сучасними меблями,
технічними засобами і всім необхідним інвентарем для праці.
Аудиторні заняття за навчальним планом підготовки фахового молодшого
бакалавра проводяться у 14 навчальних аудиторіях, з яких 3 оснащені
мультимедійним обладнанням.
Провадження освітнього процесу забезпечується сучасними технічними
засобами: ноутбуки та комп’ютери, синтезатори, інтерактивні дошки, проєктори,
акустичні системи, принтери, телевізори тощо.
Виконання навчального плану також забезпечується обладнанням,
устаткуванням та програмним забезпеченням спеціалізованого кабінету
інформатики та інформативно-комунікаційної технології навчання (наявність 13
персональних комп’ютерів, 12 пакетів прикладних програм, каналу доступу до
Інтернету).
Для проведення самостійної підготовки функціонує бібліотека коледжу, яка
забезпечує доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях
(підручники, навчальні посібники, періодичні видання, монографії, матеріали
наукових конференцій, електронні документи, бази даних, у тому числі, бази
даних Інтернет та ін.) у достатній кількості, що задовольняє потребу учасників
освітнього процесу на 100%. У навчальному корпусі функціонує читальний зал
на 60 посадкових місць.
Бібліотечний фонд налічує 45050 примірників, з них навчальної літератури
– 12600 примірників; наукової (довідкова, наукова, науково-популярна) та
художньої літератури – 4300 примірників; нотних – 28150 примірників;
періодичних видань – 12.
У бібліотеці створена Wi-Fi зона, що надає можливість роботи в Інтернеті,
пошуку в електронному каталозі та зібраннях повнотекстових навчальнометодичних матеріалів бібліотеки.
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Спортивна зала коледжу за функціональним призначенням віднесена до
навчально-тренувальної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-демонстративної
споруди загальною площею 145,2 м2, яка дозволяє коледжу проводити заняття з
фізичної культури, фізичного виховання та спортивні змагання.
Забезпечення життєдіяльності та соціальних потреб студентів і викладачів
можливе завдяки наявності соціальної інфраструктури коледжу: буфет,
гуртожиток, актові зали (великий та малий концертні зали), медичний пункт
тощо.
В коледжі функціонує один гуртожиток, житлова площа якого складає
1162,2 м2 потужністю на 80 осіб, де на цей час проживає 71 студент. Наявні
потужності дозволяють повністю задовольнити відповідні потреби студентів у
проживанні в гуртожитку коледжу, у якому в 2021 році здійснено капітальний
ремонт. Гуртожиток відповідає існуючим санітарним нормам. Відповідно до
встановлених
вимог
гуртожиток
облаштований
необхідними
для
функціонування приміщеннями: кімнатами для занять; кімнатою для
відпочинку; душовими, кухнею, санвузлами; коморою; пральною кімнатою.
Медичне обслуговування студентів проводиться у міській поліклініці, а
медпункт для надання невідкладної медичної допомоги розміщений у будівлі
навчального корпусу.
У навчальному корпусі є буфет загальною площею 43,5 м 2 (на одне
посадкове місце – 4 студенти), що забезпечує надання послуг громадського
харчування.
Актові зали коледжу (велика зала площею 452,1 м2 та мала зала – 65,7 м2)
дають можливість проводити практичні заняття, обласні культурно-масові,
загальні та концертні заходи коледжу.
Таким чином, підготовка здобувачів освіти повністю забезпечена
навчальними аудиторіями, обладнанням та устаткуванням, необхідним для
виконання освітньої програми підготовки фахівців. Матеріально-технічна база
Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва відповідає ліцензійним вимогам підготовки здобувачів рівня освіти
фахового молодшого бакалавра.

