
Текстовий опис щодо використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 

стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність 

закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з 

урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 

відповідними ліцензованими обсягами 

 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті є сучасним 

навчально-науковим комплексом, який налічує 4 навчальних корпусів загальною 

площею 7605,5 кв.м. Санітарний стан приміщень відповідає сучасним вимогам. 

Навчальний процес забезпечує 5 кафедр. Ліцензійний обсяг за дійсною ліцензією 

з урахуванням дійсного ліцензійного обсягу та спеціальності, що подається на 

ліцензування (073 Менеджмент) складає 1800 осіб. Загальна площа, яка припадає 

на 1 студента становить 4,22 кв.м. (7605,05:1800) з урахуванням дійсного 

ліцензійного обсягу. Базою для підготовки фахівців слугують приміщення для 

навчальних занять загальною площею 5323,85 (приміщення для занять, 

комп’ютерні лабораторії та потокова аудиторія). Навчальна площа, яка припадає 

на 1 студента становить 2,95 кв.м. (5323,1:1800) з урахуванням дійсного 

ліцензійного обсягу. Лекційні, аудиторні приміщення, кабінети та лабораторії 

складають 4085,19 кв.м. 

Площі, які належать інституту, у розрахунку на одного студента дозволяють 

повністю витримати відповідні державні нормативи, а кількість аудиторій, 

кабінетів та лабораторій забезпечити заняття всіх академічних груп в одну зміну. 

Загалом за студентами факультету закріплено більше 70 аудиторій та 6 

комп’ютерних лабораторій. 

Для підготовки магістрів з менеджменту будуть використовуватись 4 

спеціалізованих аудиторій. До них відносяться: 

- спеціалізована аудиторія кафедри «Фінанси» (78,9 кв.м); 

- спеціалізована аудиторія кафедри «Маркетингу та менеджменту» (76,27 

кв.м); 

- спеціалізована аудиторія кафедри «Економічної теорії та гуманітарних 

дисциплін» (75,5 кв.м); 



- спеціалізована аудиторія кафедри «Прикладної механіки та інформаційних 

технологій» (106,98 кв.м). 

Спеціалізовані аудиторії Економіко-технологічного інституту відповідають 

вимогам навчальних планів та обладнані стендами, плакатами, технічними 

засобами для роботи з мультимедійними системами. Комп’ютерне обладнання 

кабінетів за допомогою відповідних програм використовується для забезпечення 

викладання спеціальних дисциплін. Приміщення спеціалізованих аудиторій може 

використовуватися, крім освітньої діяльності, для роботи над кафедральними 

науково-дослідними роботами, курсовими дослідженнями, а також для науково-

дослідної роботи студентів. Усі спеціалізовані аудиторії мають сучасне 

комп’ютерне обладнання та висококваліфікований обслуговуючий персонал. 

Комп’ютерні лабораторії складають 417,27 кв.м. Всі комп’ютери об’єднанні 

в локальну мережу і керуються з центрального сервера. Загальна кількість 

комп’ютерів локальної мережі становить 95 одиниць. Загальна кількість 

пристроїв, підключених до локальної мережі становить 110 одиниць. В 

навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка зі строком 

експлуатації від 1 до 5 років. Середня кількість робочих комп'ютерних місць на 

100 студентів денної та заочної форми навчання, становить 4,2 одиниць. 

Викладачі і студенти мають вільний доступ до Інтернету як через обладнані 

комп'ютерами лабораторії, так і за технологією Wi-Fi. Наявне в інституті 

програмне забезпечення є достатнім для організації навчального процесу та за 

статусом ділиться на ліцензоване і власної розробки.  

В інституті є спортивні зали загальною площею 352,64 кв.м. які оснащені 

всім необхідним спортивним обладнанням та інвентарем. 

Студенти інституту, які мають потреби в гуртожитку, проживають в 

орендованому гуртожитку, що забезпечує 100% всіх потребуючих. Житлова 

площа на одного мешканця складає 8 кв.м., що відповідає нормативу. 

Одним із функціональних підрозділів інституту є бібліотека. ЕТІ має  

бібліотеку з читальними залами та книгосховищами. Загальний фонд бібліотек 

складає 16084 примірників, в тому числі: навчальної літератури – 14224 

примірників та періодичної – 14 примірників. Середня кількість посібників 

навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної та заочної форми 



навчання складає 8 шт. Систематично формуються бібліотечні фонди згідно з 

навчальними планами, програмами та тематикою науково-пошукових робіт, 

шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, 

періодичних видань, електронних баз даних. Протягом останніх трьох років 

бібліотека підписує низку фахових періодичних видань. Площа приміщень 

бібліотек – 98 кв.м. Бібліотеки організовують диференційоване (індивідуальне та 

групове) обслуговування користувачів на абонементах та читальному залі. 

Читальні зали оснащені комп'ютерною та офісною технікою з вільним доступом 

до мережі Інтернет. В інституті проводиться робота в напрямку комп’ютерної 

підтримки методичного забезпечення предметів навчального плану, а саме 

формування інформаційної бази для електронної бібліотеки. Поряд з інститутом 

розташована Обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського.  


