
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

Черкаський державний бізнес-коледж (далі Коледж) має належну 

матеріально-технічну базу, що дозволяє організувати освітній процес на 

належному рівні. 

Коледж має два навчальні корпуси, гуртожиток, господарчо-

допоміжні приміщення, загальна площа яких складає 8469,6 кв.м. Загальна 

територія коледжу становить 2,08 га землі. Територія навколо корпусів має 

зелені насадження, газони, асфальтові доріжки та доріжки із бруківки.  

Коледж для здійснення освітньої діяльності має 33 навчальних 

аудиторії, 65% з яких забезпечені мультимедійними засобами. Площа 

навчальних приміщень у розрахунку на одного студента становить 4,17 м2.  

До послуг студентів є бібліотека з читальною залою на 70 посадкових 

місць. Бібліотечний фонд постійно оновлюється та складає 46357 екз. 

Бібліотека комп’ютеризована, підключена до Інтернету та обладнана 

принтером, сканером, ксероксом. У коледжі створено власну електронну 

бібліотеку, в якій розміщені всі наукові та навчально-методичні видання 

науково-педагогічних працівників коледжу. Бібліотечний фонд коледжу 

постійно оновлюється новими підручниками, посібниками та періодичними 

фаховими виданнями. 

Студенти коледжу мають можливість користуватись Інтернет-

центром на 25 посадкових місць. Всі комп’ютери коледжу, а їх 132 (зі 

строком експлуатації не більше 8 років та відповідним ліцензійним 

програмним забезпеченням), об’єднані в локальну мережу та підключені до 

мережі Інтернет. В коледжі забезпечений вільний доступ учасникам 

освітнього процесу  до Wi-Fi (встановлено 22 Wi-Fi точки).   

Коледж має дві спортивні зали (велику та малу), футбольне поле 

(велике та мале), баскетбольну площадку, волейбольну площадку, мале 

гімнастичне містечко. Загальна площа спортивних майданчиків 

розташованих на території закладу 3922 кв. м., разом з прилеглою 

територією 6429 кв.м. 



Коледж має актову залу, яка використовується для проведення 

культмасових заходів, проведення семінарів, конференцій.  

В коледжі створено умови для навчання осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. Вхід у навчальний корпус обладнано 

пандусом, на першому поверсі створено санвузол, для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення.  

До соціальної інфраструктури Коледжу належить п’ятиповерховий 

гуртожиток на 250 місць загальною площею 3377,4 м2. На кожному поверсі 

розташована кухня, кімната для приймання їжі, кімната відпочинку, 

кімната для підготовки студентів до занять. Також є кімната для 

самопідготовки площею 36 м2. Крім того, гуртожиток має душову кімнату, 

кімнату гігієни, пральню, сушильню. Студенти денної форми навчання 

забезпечені місцями в гуртожитку на 100% від потреби. 

Для надання послуг студентам у гуртожитку розташований медичний 

пункт, який займає окрему кімнату площею 17,1 м2 та обладнаний всіма 

необхідними приладами і ліками для надання невідкладної допомоги 

студентам. У коледжі функціонує кафе. 

В цілому матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Черкаського державного бізнес-коледжу відповідає ліцензійним  вимогам. 


