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Матерiал ь но-технiчн е за без п еч ен ня

Щочiрне пiдприсмство <Киiвський хореографiчний коледж>>

здiйснюе освiтнiй процес у примiщеннях розташованих за адресами:. :
-м. КиiЪ, вул.СофiiЪська, 11-15;
-м. КиiЪ, вул. Кибальчича, t1,; i.

-м. КиiЪ, вул. Борrчагiвська, 204-Г;
- м. КиiЪ, вул. Л.Толстого,25;
- м. КиТв, вул. fiанченка Сергiя, 10; :
- м. КиiЪ, вул. .Щанченка Сергiя, 4, примiщення26;
- м. КиiЪ, вул. !анченка Сергiя, 2, примiщення 27,28;
- м. КиiЪ, вул. Вернадського 16-В.

Наявнiсть власних i орендованих примiщень на довгостроковиЙ
TepMiH загальною площею навчальних примiщень у ЗО73 кв.м., ,'

Наявнiсть площi аудиторного фо"ду становить 2058 кв.м.
У розпорядженнi Коледжу знаходяться :

- дев'ятъ навч€tгIьних аудиторiй для лекцiйних, семiнарсЬких,
практичних та iндивiду€ulьних занять здобувачiв освiти; :

- методичний кабiнет з навчаLгIьно-методичноi лiтератури;
- кабiнет психолога;

кабiнет студентського самоврядування;
- BiciM хореографiчних залiв, костюмерна.

Для якiсного проведення освiтнього процесу примiщення
Коледжу оснащенi сучасним обладнанням та засобами наВЧанНЯ За

вiдповiдними напрямами пiдготовки.
У розпорядженнi Коледжу комп'ютерний клас обладнаний

сучасними ПЕ,ОМ (типу - 10) для забезпечення тривапоi роботи **

кожного здобувача освiти. Комп'tотерне навчання с обов'язковим для
здобувачiв освiти Коледжу i проводиться iз застосуванням сучасного
обладнання та програмного забезпечення. Створено локzLпьнУ
комп'ютерну мережу з пiдключенням до Internet. Кожному здобувачу
освiти забезпечена можливiсть працювати безпосередньо за 

'.,комп'ютером. У комп'ютерному класi встановлено 10 персонzulьних
компlютерiв. Комп'ютерний класi облаштовано iнтерактивною дошкоЮ,
сканером, принтером, встановлено комп'ютер для викJIадача, пiдключено
мережу IHTepHeT.

У ocBiTHboMy процесi широко використовуеться аудiо- та }
вiдеотехнiка, задля музичного супроводу занять з хореографii

фортепiано, баяни.

Щля забезпечення побутових i кульryрних потреб здобувачiв освiти
Коледж мае вiдповiдну iнфраструкryру, а саме:

- адмiнiстративно-навч€u]ьний корtryс; --"

- iдаrrьню на 20 мiсць;
- душовi з роздягальнями;



- бойлери;
- медичний кабiнет; }- кабiнет психолога;
- кабiнет студентського самоврядування;
- студентський гуртожиток на 60 мiсць
У розпорядженнi Коледжу три автобуси (Volkswagen <Саrачеlа>>,

Reno <<Master>>, Mercedes-Benz <<Sprinter>) та один автомобiль Volkswagen
<Multiven>) для перевезення здобувачiв освiти та працiвникiв.

Щорiчно виконуються опоряджувальнi роботи навч€lJIьних та
адмiнiстративЕих примiщень. Умови експлуатацii булинкiв вiдповiдаюТЬ
санiтарним вимогам. Щотримуються температурний режим i норми
освiтлення. Yci цi заходи дозволяють утримувати примiщення у ^..

задовiльному cTaHi.
Згiдно з вимогами щодо зберiгання фiнансовоi i ocBiTHboi документацii

обладнано apxiB.
За останнiй piK придбано навчальне обладнання для потреб

Коледжу.
З метою пiдвиlцення якостi пiдготовки здобувачiв осВiТи Та

ефективностi роботи викладацького склhду передбачаеться полiпшення
стану матерiально-технiчноi бази за рахунок:

- розширення комп'ютерноТ мережi, обладнання додаткових
" робочrтх комп'ютерних мiсць;

- укомплекryвання методичного кабiнету перiодичними
виданнями з напрямiв пiдготовкиi

- обладнання навчальних аудиторiй для лекцiйних занять у корпусi
по вул. СофiiЪська, 1 1-15.

Коледж уклав Угоди про спiвпрацю з Щержавною науково- "*

педагогiчною бiблiотекою Украiни iM. В.О. Сухомлинського та бiблiотекою
Приватного вищого навч€uIьного закладу <<европейський унiверситет)).
Згiдно з угодами цi бiблiотеки зобов'язуються: надавати викJIадацькомч
складу та здобувачам освiти можливiсть користування фондами бiблiотек, л_,.

проводити круглi столи, лiтературно-музичнi вечори, днi культури, надавати
iнформацiйну допомогу шляхом органiзацii тематичних виставок з проблем

розвитку педагогiчноi науки у сферi культури i мистецтва та iнше.


