Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у галузі
середньої освіти
Аграрно-економічний коледж розташований на одній з центральних
вулиць міста Полтави на площі земельної ділянки розміром 2.04 га. На
території коледжу розміщуються: навчальні корпуси – 2 споруди,
гуртожиток, їдальня, навчальна майстерня, автогараж, машинний двір,
столярні та слюсарні приміщення, спортивний і військовий майданчики.
Інформація про наявну матеріально-технічну базу та її структуру подана
в таблиці .
Згідно з навчальним планом в коледжі створено 10 навчальних кабінетів
і 6 лабораторій, які будуть забезпечують навчальний процес .
Серед них кабінети: гуманітарних та правових дисциплін; української
мови; іноземної мови; охорони праці та БЖД; економіки підприємства;
проектування об’єктів зеленого будівництва; креслення та основ
образотворчої грамот; фізичного виховання; організації робіт в садовопарковому господарстві; розсадників декоративних культур. Лабораторії:
дендрології; ґрунтознавство з основами землеробства; механізації робіт;
інформатики і комп’ютерної техніки; ботаніки та фізіології рослин;
геодезії.
Кабінети і лабораторії достатньо оснащені наочними посібниками,
технічними засобами навчання, необхідним обладнанням і приладами для
проведення лабораторних і практичних робіт, згідно типового переліку, що
дозволяє виконувати навчальні плани у повному обсязі.
Проведено паспортизацію робочих місць та створено безпечні умови для
навчання.
Для забезпечення комп’ютерної грамотності студентів в навчальному
закладі створені і добре обладнані 5 комп’ютерних класів, у яких функціонує
майже 50 комп’ютерів, розроблено пакети прикладних та контролюючих
програм. Кабінети обладнані копіювальною та друкувальною технікою.
В коледжі створено належні житлово-побутові умови для проживання
студентів. Гуртожиток навчального закладу має 200 місць, загальна площа
1726 м2 , площа на одного проживаючого студента становить 8,63.
В гуртожитку – побутові, душові кімнати, медичний пункт та кімнати
для відпочинку, перегляду телепередач та проведення тематичних та
святкових вечорів.
Тут працюють
вихователі, які разом зі студентською радою
організовують виховну роботу, дозвілля та здоровий спосіб життя
мешканців, щомісяця проводять огляд-конкурс на кращу кімнату, поверх
гуртожитку.
На належному рівні організовано дозвілля і спортивно-масову роботу
серед студентів.
Створена достатня база для занять художньою та технічною творчістю, у
гуртках за інтересами, спортивних секціях.

Для задоволення соціальної сфери коледж має актовий і спортивний
зали, спортивні майданчики на території навчального закладу. Актовий зал
на 250 посадочних місць знаходиться в навчальному корпусі і забезпечує
необхідні культурно-освітні потреби. Тут проводяться збори студентів,
працівників, батьківські збори, конференції, лекції, зустрічі з ветеранами
праці і війни, виховні години, тематичні та святкові вечори, концерти
студентської художньої самодіяльності та творчих колективів міста.
Велика увага в коледжі приділяється фізичному вихованню студентів,
поряд з нормативними заняттями з фізичного виховання проводиться
спортивно – масова робота. Регулярно коледж приймає участь в міських,
обласних спартакіадах і всеукраїнських змаганнях серед закладів вищої
освіти І-ІІ рівня акредитації, де завжди займає призові місця.
Спортивний зал, площею 200м2 не в достатній мірі відповідає сучасним
вимогам для проведення спортивної роботи, однак колектив викладачів
фізичного виховання вміло використовує наявні можливості для фізичної
підготовки студентів. Заняття проводяться на свіжому повітрі,
використовуються спортивні майданчики коледжу площею майже 0,30 га, та
стадіон “Ворскла”, що розміщений поряд з коледжем, а також тренажерний
зал.
Студенти забезпечені харчуванням у їдальні.
В медичному пункті, що знаходиться в гуртожитку коледжу надається
перша необхідна медична допомога, проводиться профілактичне щеплення.
Також студенти коледжу, мають можливість оздоровлятися в санаторіїпрофілакторії Полтавської державної аграрної академії, що знаходиться
поруч.
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
Площа приміщень (кв. метрів)
Найменування приміщення
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Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять
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(лекційні, аудиторні
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лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
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-
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-

-
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200м2

-
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2.

Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників

143м2

143м2

-

-

3.

Службові приміщення

236м2

236м2

-

-

4.

Бібліотека
у тому числі читальні зали

97,1м2

97,1м2

-

-

5.

Гуртожитки

1726м2

1726м2

-

-

6.

Їдальні, буфети

180м2

180м2

-

-

7.

Профілакторії, бази відпочинку

50м2

50м2

-

-

8.

Медичні пункти

12м2

12м2

-

-

9.

Інші

