Додаток 4
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Найменування Документ про право користування
Інформація про наявність документів
(договір оренди)
та реквізити
документа про
про
строк дії
наявність
про
Адреса
Найменування
Площа
право власності
про
відповідність
договору наявність нотарівідповідність
приміщення
власника майна
(кв. метрів)
або
відповідність
вимогам
оренди
державної ального
нормам з
оперативного
санітарним
правил
(з _____ по реєстрації посвідохорони
управління або
нормам
пожежної
______)
чення
праці
користування
безпеки
61024, м. Харків, УкрНДІЛГА
993,7
Реєстраційне
+
+
+
вул. Пушкінська, ім. Г.М. Висоцького
посвідчення на
86
об’єкти
нерухомого
майна, які
належать
юридичним
особам №2552
від 03.03.1998

2. Забезпечення
приміщеннями

приміщеннями

навчального

призначення

та

іншими

Площа приміщень (кв. метрів)
у тому числі

Найменування приміщення

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

усього

Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
Приміщення для науково-педагогічних
(педагогічних) працівників
Службові приміщення
Бібліотека
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інші

993,7

993,7

орендованих
-

106,3

106,3

-

-

45,0
21,3

45,0
21,3

-

-

85,7
159,8

85,7
159,8

-

-

375,0
-

375,0
-

200,6

200,6

-

-

власних

зданих в
оренду
-

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету, їх
площа
Лабораторія лісового
ґрунтознавства УкрНДІЛГА,
45 кв. метрів

Найменування
навчальної дисципліни
Лісове ґрунтознавство

Найменування
обладнання, устаткування,
їх кількість
1. Сцинтиляційний гаммаспектрометр СЕГ001АКП-С-150 – 1 шт.
2. Вологомір AXIS – 1 шт.
3. pH-метр – 1 шт.

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за
спеціальністю 205 Лісове господарство
Найменування
Модель і марка
пакетів
Доступ до
Найменування
Найменування
персональних
прикладних Інтернету, наявність
комп’ютерної
навчальної
комп’ютерів, їх програм (у тому каналів доступу
лабораторії, її площа
дисципліни
кількість
числі
(так/ні)
ліцензованих)
Лабораторії
Моніторинг лісів Intel Pentium,
Windows,
так
моніторингу та
та інформаційні Asus,
Field-Map,
сертифікації лісів та системи
9 комп’ютерів Map-info
нових інформаційних
технологій
УкрНДІЛГА,
45 кв. метрів

5. Інформація про соціальну інфраструктуру
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Гуртожитки для студентів
Житлова площа на одного студента у гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо
Студентський палац (клуб)
Інші

1
1
1
-

Площа
(кв.
метрів)
375
6
200,6
-

-

-

Кількість

