Додаток 30
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА РІВНІ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Таблиця 1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

№
з/п

Адреса
приміщення
(навчальний
корпус,
гуртожиток,
бібліотека,
спортивний зал
тощо)

1

2

1

2

Документ про право користування (договір
оренди)
Найменування власника
майна

3

Приватне акціонерне
Навчальний корпус товариство «Приватний
ЗІЕІТ
вищий навчальний заклад
м. Запоріжжя, вул.
«Запорізький інститут
Кияшка, 16Б
економіки та
інформаційних технологій»

Навчальні
приміщення
Структурного
Структурний підрозділ
підрозділу «Коледж
«Коледж економіки та
економіки та
інформаційних технологій»
інформаційних
ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький
технологій» ПрАТ
інститут економіки та
«ПВНЗ «ЗІЕІТ»
інформаційних технологій»
м. Запоріжжя, вул.
Кияшка, 16Б

Площа,
кв.метрів

Найменування та реквізити документа
про право власності або оперативного
управління, або користування

строк дії договору
оренди (позички,
користування) (з
_____ по _____)

наявність
наявність
нотаріальног
державної
о
реєстрації
посвідчення

4
5

4351,8

Договір купівлі-продажу
№ Н-3716 від 06.05.1998,
Акт державної технічної комісії про
прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта від 28.02.2004
року

1513,6

Наказ Про закріплення аудиторій та
приміщень
загального користування за
невідокремленим
структурним підрозділом Фаховим
коледжем ЕІТ
№№ 01-22/21 від 14.06.2021р.

-

+

+

Безтерміновий

-

-

№
з/п

Адреса
приміщення
(навчальний
корпус,
гуртожиток,
бібліотека,
спортивний зал
тощо)

1

2

3

4

Документ про право користування (договір
оренди)
Найменування власника
майна

3

Гуртожиток
Запорізький національний
м. Запоріжжя
університет
вул. Tperyбенко, 19
(ЗНУ)

Гуртожиток
м. Запоріжжя,
вул. Комарова, 4

Запорізька обласна спілка
споживчих товариств
(ЗОССТ)

Площа,
кв.метрів

4
5

Найменування та реквізити документа
про право власності або оперативного
управління, або користування

132

Договір №417-22
про поселення студентів та слухачів
підготовчих курсів Запорізького
інституту економіки та інформаційних
технологій у гуртожиток №7
Запорізького національного
університету
від 01.01.2022р.

212

Договір оренди приміщення № 324-21
від 11.01.2021 р.

строк дії договору
оренди (позички,
користування) (з
_____ по _____)

наявність
наявність
нотаріальног
державної
о
реєстрації
посвідчення

з 01.08.2022 по
30.06.2025р.

-

-

з 11.01.2021 по
01.01.2024р.

-

-

Таблиця 2.1 Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних
технологій»
Площа приміщень (кв.метрів)
У тому числі
Усього
орендова зданих в

Найменування приміщення

власних

1. Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
2. Приміщення
для
науковопедагогічних,
педагогічних
працівників
3. Службові приміщення
4. Бібліотека,
у тому числі читальні зали
5. Гуртожитки
6. Їдальні, буфети
7. Медичні пункти
8. Інші

них

оренду

3337,2

3337,2

-

-

2800

2800

-

-

401,2
136

401,2
136

-

-

434,4

434,4

-

-

220,2
234
183,5
212
132
108
18
-

220,2
234
183,5

-

-

-

-

212
132
-

108
18
-

-

Таблиця 2.2 Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями Структурного підрозділу «Коледж економіки та інформаційних
технологій» ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних
технологій»
Найменування приміщення

1.Навчальні
приміщення,
усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
2.
Приміщення
для
педагогічних працівників
3. Службові приміщення
4.Бібліотека,

Площа приміщень, кв.метрів
Загальні
у тому числі
власних
орендова
зданих в
них
оренду
703,4

703,4

-

407

407

-

-

160,4
136

160,4
136

-

-

78

78

-

-

170,2*
234*

170,2*
234*

-

-

у тому числі читальні зали

183,5*

183,5*

5. Гуртожитки

212*
132*

-

6. Їдальні, буфети
7. Медичні пункти
8. Інші

108*
18*
-

108*
18*
-

212*
132*
-

-

* - приміщення загального користування всіх учасників освітнього процесу навчального
комплексу Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій».

3. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності
спеціальністю

Найменування
навчальної
дисципліни

Вид засобу
провадження освітньої
діяльності

Найменування
обладнання,
устаткування,
їх кількість

за

Найменування
лабораторії,
спеціалізованого
кабінету, її площа, кв.
метрів (адреса
приміщення, в якому
розташовується
лабораторія,
спеціалізований кабінет)

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
екран, ноутбук),
Мультимедійний
дозволяє забезпечити
проектор
проведення занять з
EPSON WF-7510 – 1
використанням
шт.
авторських
Проекційний екран –
презентаційних
1 шт.
навчальних матеріалів
Ноутбук – 1 шт.
та навчальних
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн.

Аудиторія №303, 62м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
Мультимедійний
проектор, проекційний
проектор
екран, ноутбук),
EPSON EB-X12 – 1
дозволяє забезпечити
шт.
проведення занять з
Проекційний екран –
використанням
1 шт.
авторських
Ноутбук - 1 шт.
презентаційних
Таблиці, стенди - 4
навчальних матеріалів
та навчальних

Лекційна аудиторія
№ 304 загальною
площею 84м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Інформатика
Інформаційні
системи і
технології

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
екран, ноутбук),
Мультимедійний
дозволяє забезпечити
проектор
проведення занять з
EPSON EB-X12 – 1
використанням
шт.
авторських
Проекційний екран –
презентаційних
1 шт.
навчальних матеріалів
Ноутбук – 1 шт.
та навчальних
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Аудиторія №306, 40 м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Ауд.203
Мультимедійних
Сore i3-8100/8GB
комплект
RAM/500GB HDD,
(мультимедійний
2018р. - 19 одиниць
проектор, проекційний
Ауд.204
екран, ноутбук),
Intel Celeron
дозволяє забезпечити
N4120/8GB
проведення занять з
Комп’ютерні лабораторії
RAM/200GB SSD,
використанням
№203, 204 - 160,4 м2
2021р. - 15 одиниць.
авторських
м. Запоріжжя, вулиця
MS Office 2013 −
презентаційних
Кияшка, 16-б
ліцензоване ПЗ; DjVu
навчальних матеріалів
Reader, SumatraPDF,
та навчальних
Foxit Reader, Mozilla
інтернет-ресурсів.
Firefox, Opera, Google
Платформа Moodle для
Chrome − ПЗ
проведення занять в
вільного
режимі онлайн
користування.

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
екран, ноутбук),
дозволяє забезпечити
Іноземна мова (за проведення занять з
проф. спрям.)
використанням
авторських
презентаційних
навчальних матеріалів
та навчальних
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для

Ноутбук - 1,
персональний
комп’ютер - 12,
мобільний пристрій
(телефон, планшет)
з підключенням до
Інтернет
Програмне
забезпечення для
роботи з
освітнім контентом
дисципліни Zoom,
Skype.
Лінгафонне

Аудіо-відео лабораторію
№001, 56 м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

проведення занять в
режимі онлайн

обладнання

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
Мультимедійний
екран, ноутбук),
проектор
дозволяє забезпечити
EPSON EB-X12 – 1
Екологія
проведення занять з
шт.
Безпека
використанням
Проекційний екран –
життєдіяльності авторських
1 шт.
та основи охорони презентаційних
Ноутбук – 1 шт.
навчальних матеріалів
Схеми, таблиці,
та навчальних
стенди
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
Комп’ютер Сore i3екран, ноутбук),
8100 – 1 шт.
дозволяє забезпечити
Мультимедійний
проведення занять з
проектор – 1 шт.
використанням
EPSON EB-X12
авторських
Проекційний екран –
презентаційних
1 шт.
навчальних матеріалів
Схеми, таблиці,
та навчальних
стенди
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн
Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
екран, ноутбук),
дозволяє забезпечити
проведення занять з
використанням
авторських
презентаційних
навчальних матеріалів
та навчальних
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Ноутбук – 1 шт.
Схеми, таблиці,
стенди

Аудиторія №308, 62 м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Лекційна аудиторія
№ 304 загальною
площею 84м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Аудиторія №314, 24 м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
Мультимедійний
екран, ноутбук),
проектор
дозволяє забезпечити
EPSON EB-X12 – 1
проведення занять з
шт.
використанням
Проекційний екран –
авторських
1 шт.
презентаційних
Ноутбук – 1 шт.
навчальних матеріалів
Схеми, таблиці,
та навчальних
стенди
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Аудиторія № 308, 62 м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Модельна зала
судових засідань
Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
Обладнання
проектор, проекційний
модельної зали
екран, ноутбук),
судових засідань
дозволяє забезпечити
Мультимедійний
проведення занять з
проектор – 1 шт.
використанням
EPSON EB-X12
авторських
Проекційний екран –
презентаційних
1 шт.
навчальних матеріалів
Ноутбук – 1 шт.
та навчальних
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Модельна зала судових
засідань №208, 56м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

Цикли загальних
та професійних
дисциплін

Мультимедійних
комплект
(мультимедійний
проектор, проекційний
екран, ноутбук),
дозволяє забезпечити
Мультимедійний
проведення занять з
проектор – 1 шт.
використанням
SONY VPL-FX52
авторських
Проекційний екран –
презентаційних
1 шт.
навчальних матеріалів
Ноутбук – 1 шт.
та навчальних
інтернет-ресурсів.
Платформа Moodle для
проведення занять в
режимі онлайн

Аудиторія правничих
дисциплін
№004, 60 м2
м. Запоріжжя, вулиця
Кияшка, 16-б

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального
Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа, кв.
метрів
Лабораторія
безпровідних
технологій, 86,4
м2

Кількість
персональних
Найменування комп’ютерів
навчальної
із строком
дисципліни
використання
не більше
восьми років
Інформатика
Інформаційні
системи і
технології

Найменування пакетів
прикладних програм
(у тому числі ліцензованих)

Intel Celeron Ліцензоване ПЗ (ліцензія за
N4120/8GB
програмою
Dream
RAM/ 200GB
Spark):
SSD, 2021р. 1. MS Windows 10 x64
15 одиниць
2. Окремі складові MS
Office:
a. MS Access 2013
b. MS Project 2013
c. MS Visio 2013
3. Visual Studio 2013
ПЗ, що розповсюджується
вільно:
4. Офісний пакет Libre
Office:
a. Writer
b. Calc
c. Impress
d. Draw
e. Math
f. Base
5. Графічні редактори:
a. GIMP
b. Paint.NET
c. Inkscape
6. Середовища розробки
ПЗ:
a. NetBeans IDE
b. Android Studio
c. MASM32
d. FreePascal
e. AVR Studio
f. Anaconda
(Phyton)
7. Засоби
перегляду
документів:
a. DjVu Reader
b. SumatraPDF
c. Foxit Reader
8. Браузери:
a. Mozilla Firefox
b. Opera
c. Google Chrome
9. Системи

Наявність
каналів
доступу до
Інтернету
(так/ні)

так

проектування,
моделювання
та
аналізу:
a. Deductor
Academic
b. Компас
3D
(демо
версія
для
учбових
закладів)
c. Deductor Studio
d. Micro-Cap
Evaluation
10. Інші
програмні
засоби:
a. OllyDbg
b. XAMPP
c. Cisco
Packet
Tracer
d. Oracle
VM
VirtualBox
e. Unity
f. RStudio
g. Trace Mode
11. OS Linux Ubuntu 18 в
якості
другої
операційної системи
Лабораторія
інформаційних
технологій №1
88,4 м2

Інформатика
Інформаційні
системи і
технології

Intel Pentium Ліцензоване ПЗ (ліцензія за
G3260/4GB
програмою
Dream
RAM/ 500GB
Spark):
HDD, 2017р. - 12. MS Windows 10 x64
15 одиниць
13. Окремі складові MS
Office:
a. MS Access 2013
b. MS Project 2013
c. MS Visio 2013
14. Visual Studio 2013
ПЗ, що розповсюджується
вільно:
15. Офісний пакет Libre
Office:
a. Writer
b. Calc
c. Impress
d. Draw
e. Math
f. Base
16. Графічні редактори:
a. GIMP
b. Paint.NET
c. Inkscape
17. Середовища розробки
ПЗ:

так

a.
b.
c.
d.
e.
f.

NetBeans IDE
Android Studio
MASM32
FreePascal
AVR Studio
Anaconda
(Phyton)
18. Засоби
перегляду
документів:
a. DjVu Reader
b. SumatraPDF
c. Foxit Reader
19. Браузери:
a. Mozilla Firefox
b. Opera
c. Google Chrome
20. Системи
проектування,
моделювання
та
аналізу:
a. Deductor
Academic
b. Компас
3D
(демо
версія
для
учбових
закладів)
c. Deductor Studio
d. Micro-Cap
Evaluation
21. Інші
програмні
засоби:
a. OllyDbg
b. XAMPP
c. Cisco
Packet
Tracer
d. Oracle
VM
VirtualBox
e. Unity
f. RStudio
g. Trace Mode
22. OS Linux Ubuntu 18 в
якості
другої
операційної системи

