
Матеріально-технічна база коледжу складається з 4 (чотирьох) 

навчальних корпусів,  спортивного залу, музею декоративно-прикладного 

мистецтва, господарського приміщення. З метою збереження навчально-

матеріальної бази, підтримки її в належному стані, щорічно проводиться 

запланована організаційна та практична робота. Технічне та матеріальне 

забезпечення  навчальних приміщень постійно покращується.  

Загальна площа приміщень складає 7257,10 кв.м. Навчальна площа 

становить, без господарських приміщень, 3339 кв.м. Коледж в своїй структурі 

має музей декоративно-прикладного мистецтва, який знаходиться в 

приміщенні площею 210.10 кв.м і нараховує більше 18 тисяч експонатів. В 

навчальних корпусах для організації навчального процесу розміщено 30 

навчальних кабінетів та 10 навчально-виробничих майстерень. За останні 

п’ять років близько 70% кабінетів реконструйовано і капітально 

відремонтовано, вони мають естетичну привабливість.  Значна частина 

кабінетів обладнана комп’ютерною технікою та сучасним навчальним 

обладнанням.  

Спортивно-оздоровчий комплекс складається з спортивного залу 

загальною площею 310.40 кв.м., який забезпечений необхідним обладнанням, 

тренажерною кімнатою, літніми спортивними майданчиками, що сприяє 

фізичному розвитку студентів, роботі фізкультурно-спортивних секцій та 

клубів, проведенню спортивних змагань. До послуг студентів міське 

футбольне поле та поле зі штучним покриттям, тенісний зал, зал атлетизму та 

аеробіки. 

Крім навчальних приміщень, в навчальному закладі працює студентська 

їдальня загальною площею 617.80  кв.м. на 80 посадових місць, обладнана 

сучасними меблями та необхідним кухонним обладнанням. Їдальня 

знаходиться на балансі коледжу,  що забезпечує харчування студентів та 

працівників навчального закладу.  

Рівень та технічний стан будівель, комунікацій відповідають санітарно-

технічним вимогам та нормам. Всі аудиторії, майстерні, кабінети та інші 



приміщення приведено у відповідність до вимог пожежної безпеки, 

санітарних норм та вимог ДНБВ 2.2-3037 «Будинки та споруди 

навчальних закладів». Навчальні приміщення, службові кабінети оснащені 

сучасними необхідними меблями, приладами, технічними засобами, що 

дозволяє стабільно та оперативно надавати послуги для здійснення навчально-

виховного процесу та навчально-методичної роботи. 

Коледж має доступ до мережі Internet, телефонний зв'язок та електронну 

пошту vkpmcollege@gmail.com  

Для організації виховної роботи на площах коледжі є актова зала 

площею 119 кв.м на 150 посадкових місць, в якій встановлено сучасне 

обладнання. 

 У корпусі №2, де знаходяться навчально-виробничі майстерні та 

аудиторії для проведення занять з практичної підготовки. 

Фінансування коледжу  на утримання та розвиток матеріальної бази 

проводиться згідно затвердженим кошторисом.  

 Навчальний процес з фахових дисциплін забезпечують 10 кабінетів 

композиції, 10 кабінетів професійної майстерності, які обладнані всіма 

необхідними інструментами для якісного виконання практичних робіт зі 

спеціалізацій художня обробка дерева, художня обробка металу,  художнє 

ткацтво, художня вишивка, моделювання та конструювання одягу,  

художній розпис, образотворче мистецтво та креслення, живопис та 

графіка, дизайн середовища, дизайн одягу та графічний дизайн. До послуг 

студентів сучасні кабінети, оснащені сучасним устаткуванням. 

        В коледжі  працює бібліотека з читальним залом на 30  посадочних 

місць, в яких функціонують постійно діючі книжкові виставки, проводяться  

різноманітні масові заходи: читацькі конференції, тематичні вечори, 

бібліотечні уроки, бібліографічні огляди літератури тощо. 

      Бібліотечний фонд складається з підручників, навчальних посібників, 
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науково-популярної та художньої літератури. У бібліотеці встановлено 2 

одиниці комп’ютерної техніки і копіювальний апарат. Бібліотека має 

доступ до мережі Internet. 

         На базі коледжу створена і діє нормальна навчально-матеріальна та 

інформаційна база, яка дозволяє готувати на високому фахово-

професійному рівні фахівців образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва.  

 


