
Додаток 30  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 

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

процесі 

Адреса 

приміщення 

(навчальний 

корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека,  

спортивний зал 

тощо) 

Найменування 

власника 

майна 

Площа, 

кв. 

метрів 

Найменування 

та реквізити 

документа 

про право 

власності або 

оперативного 

управління, 

або 

користування 

Документ про право користування 

(договір оренди) 

строк дії 

договору 

оренди 

(позички, 

користування) 

(з _____  

по _____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м.Вижниця, 

вул.Загула,13 

коледж 1218,80 Свідоцтво 

про право 

власності 

Серія ЯЯЯ 

№770947 від 

21.11.2005р. 

- - - 

м.Вижниця, 

вул.Загула,1а 

коледж 4061,90 Свідоцтво 

про право 

власності 

Серія ЯЯЯ 

№618300 від 

21.11.2005р. 

- - - 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 

90 

коледж 213.40 

- 

Договір оренди 

№ 2 від 05.01.21 

(з 01.01.21  по      

31.12.2021) 

- - 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 

76 

коледж 146,40 

- 

Договір оренди 

№ 1 від 05.01.21 

(з 01.01.21  по      

31.12.2021) 

- - 

с.Виженка,  

вул. Головна, 

45а 

коледж 1309,50 Свідоцтво 

про право 

власності 

Серія ЯЯЯ 

№618299 від 

21.11.2005р. 

- - - 

м.Вижниця, 

вул. 

В.Шкрібляка, 3 

коледж 310,40 Свідоцтво 

про право 

власності 

Серія ЯЯЯ 

№655822 від 

29.05.2006р. 

- - - 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 
оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

3342,30 3128,90 213,40 - 

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

2939,90 

 

2726,50 

 

213,40 - 

комп’ютерні лабораторії 
92,00 92,00 - - 

спортивні зали 
310,40 310,40 - - 

2. Приміщення для педагогічних 
працівників 

183,30 183,30 - - 

3. Службові приміщення 
84,40 84,40   

4. Бібліотека, у тому числі читальні 
зали 

76,00 

25,00 

76,00 

25,00 

- - 

5. Гуртожитки 
3444,10 3444,10 - - 

6. Їдальні, буфети  
617,80 617,80 - 421,80 

7. Медичні пункти 
Договір про 

надання 
послуг 

від 31 серпня 
2015р. 

   

8. Інші                                                                 

Музей 

 

 

146.40 

 

-  

146.40 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності  за спеціальністю  

_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацція, 

 022 Дизайн_________________________________ 
                           (код та найменування спеціальності) 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Вид засобу 

провадження 

освітньої діяльності 

Найменування 

обладнання, 

устаткування,  

їх кількість 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, 

її площа, кв. метрів 

(адреса приміщення, в 

якому розташовується 

лабораторія, 

спеціалізований кабінет) 

Історія України 

Всесвітня історія 

Основи 

філософських 

знань 

Соціологія 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

магнітний щит для 

наочності, телевізор, 

комп’ютер, DVD, 

проектор, інтерактивна 

дошка 

Кабінет суспільних 

дисциплін (52,2) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Основи 

економічної теорії 

Основи 

підприємництва та 

менеджменту 

Математика 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

телевізор, комп’ютер, 

магнітна дошка, DVD 

Кабінет економіки (31,7) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Основи 

правознавства 

Громадянська 

освіта 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

довідкові 

відеоматеріали, 

магнітна дошка, DVD, 

телевізор 

Кабінет правознавства 

(20) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13  

Українська мова 

Українська 

література  

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Телевізор, магнітний 

щит для наочності, 

DVD, магнітна дошка 

 

Кабінет української мови 

та літератури (40) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Фізична культура 

Фізичне виховання  

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Бруси гімнастичні, 

стінка гімнастична, 

кінь гімнастичний, 

козел гімнастичний, 

комплект для 

настільного тенісу, 

велотренажер, стінка 

Спортивний зал (261,5) 

м. Вижниця, вул. 

Шкрібляка В.,3 



здоров’я, палати 

туристичні, лижі 

спортивні, диски 

легкоатлетичні, штанги 

і гирі гімнастичні, 

ковзани бігові, 

гімнастично-

тренажерний комплекс, 

м’ячі: волейбольні, 

баскетбольні, 

футбольні; скакалки, 

навчальні стенди 

Іноземна мова  матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Комп’ютер, телевізор, 

програвач, 

відеомагнітофон, DVD, 

моноблок,  магнітна 

дошка 

Кабінет іноземної мови 

(30)  

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Історія 

образотворчого 

мистецтва 

Історія 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

Культурологія 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Телевізор, DVD, 

відеомагнітофон, 

довідкові відео 

матеріали, навчальні 

стенди, комп’ютер 

 

Кабінет історії мистецтв 

(39,1) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Пластична 

анатомія 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Гіпсомодельні зліпки, 

подіум, навчальні 

стенди, магнітна дошка 

Кабінет пластичної 

анатомії (30) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Захист України 

Медико-санітарна 

підготовка 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

магнітна дошка, 

прибор ДП-64, 

противогаз, сумки 

санітарні – 18 шт., 

гранати спортивні – 5 

шт., ВПХР, ДП-25, ДП-

5-в, прибор ВПХР 

Кабінет основ захисту 

вітчизни (29,8) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Природничі науки 

Основи екології 

Безпека 

життєдіяльності та 

охорона праці 

 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Ноутбук, навчальні 

стенди, плакати, 

магнітна дошка, 

проектор, політична 

карта Європи, 

політичні карти світу – 

4 шт. 

Кабінет природознавства 

(36,2) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

 



Зарубіжна 

література 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

довідкові 

відеоматеріали, 

магнітна дошка, DVD, 

телевізор 

Кабінет зарубіжної 

літератури (32,5) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Педагогіка 

Психологія  

Методика 

викладання 

спецдисциплін 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

довідкові 

відеоматеріали, 

магнітна дошка, 

комп’ютер, дошка 

фліпчарт  

Кабінет педагогіки та 

психології (26,3) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Рисунок матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

магнітна дошка, 

мольберти – 8 шт., 

подіум – 2 шт, 

гіпсомодельні зліпки 

Кабінет рисунка (57,1) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Рисунок матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Наочний матеріал, 

магнітна дошка, 

мольберти – 7 шт., 

подіум – 1 шт,  

підставки під 

натюрморт – 2, 

гіпсомодельні зліпки 

Кабінет рисунка (52,7) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Живопис 

Основи 

кольорознавства 

 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Наочний матеріал 

(стенди, зразки робіт),  

магнітна дошка, 

мольберти – 8 шт., 

подіум – 1 шт,  

підставки під 

натюрморт – 3, дошка 

фліпчарт 

Кабінет живопису (68,6) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

 

Живопис матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Наочний матеріал 

(стенди, зразки робіт),  

дошка, мольберти – 13 

шт., подіум – 1 шт,  

підставки під 

натюрморт – 2 

Кабінет живопису (40,5) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Технології 

Шрифти 

Креслення і 

перспектива 

Історія костюма 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Наочний матеріал 

(стенди, зразки робіт),  

магнітна дошка, 

точильний станок 

Буран СТ 50150 

 

Кабінет технології та 

матеріалознавства (49,4) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 



Професійна 

майстерність 

Удосконалення 

Основи 

формоутворення 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Наочний матеріал 

(стенди, зразки робіт),  

магнітна дошка, 

компресор 

 

Кабінет професійної 

майстерності (32,5) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Основи 

комп’ютерної 

графіки 

Комп’ютерне 

проектування  

Інформатика 

 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Наочний матеріал 

(стенди, зразки робіт),  

магнітна дошка, 

комп’ютери 14 шт.: 

13 шт. –   

AMD Athlon,   

2800 MHz; 

1 шт. –   

Intel Pentium,   

2800 MHz.  

 

 

Кабінет комп’ютерної 

графіки (40,3) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Композиція і 

проектування 

Графічний дизайн 

Ілюстрація  

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Наочний матеріал 

(стенди, зразки робіт),  

магнітна дошка, 

комп’ютери – 2 шт., 

графічні планшети: 

Huion-Inspiroy H950P – 

5 шт, 

Parblo A610plus – 5 шт 

 

Кабінет композиції (52,6) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Фотосправа матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Обладнання для 

фотостудії, 

комп’ютери – 3 шт. 

Кабінет фотосправи (34,3) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

 

Технологія та 

матеріалознавство  матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Електромотор, 

електроточило, фреза, 

тиски ручні, дрель 

ручна, викрутки, 

станок ДПШ, верстати 

столярні,  навчальні 

стенди, технічні 

креслення, 

технологічні карти 

Кабінет технології та 

матеріалознавства 

художньої обробки дерева 

(40,4) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Технологія та 

матеріалознавство 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 

Навчальні стенди, 

технологічні карти, та 

зразки художніх швів, 

технічні креслення, 

машина швейна 

Кабінет технології та 

матеріалознавства 

художньої вишивки (30,0) 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 90 

http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor


освітньої діяльності 

Технологія та 

матеріалознавство 
матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Зразки завдань, 

навчальні стенди, 

проекти практичних 

завдань 

Кабінет технології та 

матеріалознавства 

художньої обробки 

металу та ковальства 

(41,8) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

 

Курсове та 

дипломне 

проектування 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

технологічні карти, та 

зразки художніх швів, 

оформлення курсових 

та дипломних проектів 

Кабінет курсового та 

дипломного проектування 

(41,2) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Рисунок  

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Настінна дошка, 

подіум, стіл для 

навчальних 

постановок, підставки 

для фарб, 

гіпсомодельні зліпки 

геометричних тіл, 

електролампа для 

освітлення постановок, 

мольберти. 

Кабінет рисунку №7 

(39,6) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Рисунок матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Стільці під фарби, 

подіум, рефлектор, 

підставка під 

натюрморт, навчальні 

наочності 

Кабінет рисунку №14 

(38,9) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Рисунок матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Подіум, навчально-

ілюстративна 

наочність, гіпсова 

розетка, гіпсомодельні 

зліпки геометричних 

тіл, гіпсові частини 

голови, гіпсовий череп 

Кабінет рисунку №11 

(48,6) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Живопис та 

кольорознавство  
матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Подіуми, підставки під 

натюрморт, мольберти, 

стенди, рефлектор,  

підставка під 

натюрморт, мольберти, 

стенди, рефлектор, 

підставки для фарб  

Кабінет живопису та 

кольорознавства №9 

(68,6) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 



Живопис та 

кольорознавство матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Подіуми, підставки під 

натюрморт, керамічні 

предмети для 

постановки, гіпсова 

розетка,  мольберти, 

стенди, рефлектор,  

гіпсові геометричні 

тіла 

 

Кабінет живопису та 

кольорознавства №10 

(57,1) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,13 

Живопис та 

кольорознавство 
матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Підставки під 

натюрморт, подіум, 

рефлектор, підставки 

для фарб, навчально-

ілюстративна 

наочність, гіпсова 

розетка, гіпсові 

геометричні тіла, 

керамічні глечики для 

постановок  

Кабінет живопису та 

кольорознавства №208 

(49,0) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Композиція матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

таблиці, роздатковий 

матеріал, телевізор, 

зразки практичних 

завдань. 

Кабінет композиції 

художнього ткацтва (68,4) 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 90 

Композиція матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

проекти навчальних 

завдань, технічні 

креслення, 

роздатковий матеріал. 

Кабінет композиції 

художньої вишивки (30,0) 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 90 

Композиція матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Проекти практичних 

завдань, навчальні 

стенди, технічні 

креслення, 

відеоматеріали, 

фотоматеріали. 

Кабінет композиції 

художньої обробки дерева 

(41,8) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Композиція матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

технічні креслення, 

зразки практичних 

завдань, 

відеоматеріали, 

фотоматеріали. 

Кабінет композиції 

художньої обробки 

металу та художнього 

ковальства (43,6) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 



Композиція  матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Стенди навчальні з 

«Основ композиції», 

планшети, технічні 

креслення, 

роздатковий матеріал. 

Кабінет композиції 

образотворчого мистецтва 

та креслення (30,0) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

 

Профмайстерність 

Моделювання та 

конструювання 

одягу 

Дизайн 

традиційної  

народної іграшки 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Дошка гладильна, 

праска, стенди 

настінні, манекени, 

швейна машина кл. 

1022, швейна машина 

«Мінерва», швейна 

машина «Оверлок», 

швейна машина ВМ-

50(тамбур) 

Майстерня машинної 

художньої вишивки (61,4) 

м. Вижниця, вул. 

Загула,1а 

Профмайстерність  

Основи 

моделювання 

одягу 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Стенди навчальні, 

дошка прасувальна, 

праска, манекени, 

роздатковий матеріал 

Кабінет 

профмайстерності (30,0) 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 90 

Профмайстерність 
матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Столярний верстат, 

станок ФПШ, 

електроточило, 

фрезерна машина, 

лобзик, навчальні 

стенди, зразки 

практичних завдань, 

свердлильний верстат 

Майстерня художньої 

обробки дерева (54,2) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Профмайстерність 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Столярний верстат, 

основа верстата, 

електроточило, 

технічні креслення, 

практичних завдань, 

технологічні карти, 

зразки навчальних 

завдань, навчальні 

стенди 

Майстерня художньої 

обробки дерева №38 

(60,6) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Профмайстерність матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Навчальні стенди, 

бормашинки, восковий 

інжектор, прес-

вулканізатор, 

електроінструмент- 

вальці, ювелірні столи, 

паяльний апарат 

Майстерня художньої 

обробки металу (47,0) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 



Профмайстерність матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Горно, наковальні,  

горизонтально-

шліфувальна машина, 

кліщі, молоти, 

свердлильний верстат 

Кузня (46,1) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Профмайстерність 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Станок ДПШ, станок 

ЧПУ, фуганок 

універсальний, 

рейсмус; 

круглопильний, 

свердлильний, 

горизонтальний, 

токарний, заточний, 

фугувальний, 

фрезерний, 

торцювальний станки, 

дрель ручна, 

електроінструменти 

Майстерня механічної 

обробки дерева (157,3) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Теорія 

переплетення 

матеріальні, 
нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 
провадження 

освітньої діяльності 

Килимовий верстат, 

ремізний верстат, 

вертикальний ткацький 

верстат, навчальні 

стенди, технічні 

креслення. 

Майстерня художнього 

ткацтва (32,0) 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 90 

Скульптура 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 
ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні для 

провадження 
освітньої діяльності 

Гіпсомодельні зліпки: 

геометричних тіл, 

розетки, барельєф, 

частини голови, 

кінцівки рук, ніг, 

гіпсові голови, фігури, 

подіум, скульптурні 

підставки, навчально-

ілюстративні стенди, 

рефлектори 

Майстерня скульптури 

(40,9) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 

Скульптура 

матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 

знаходяться у 
користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Гіпсомодельні зліпки: 

геометричних тіл, 

розетки, барельєф, 

частини голови, 

кінцівки рук, ніг, 

гіпсові голови, фігури, 

подіум, скульптурні 

підставки, навчально-

ілюстративні стенди, 

рефлектори 

Майстерня скульптури 

(39,2) 

с. Виженка,  

вул. Головна, 45а 



Текстильний 

дизайн  одягу 
матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що 
знаходяться у 

користуванні для 

провадження 

освітньої діяльності 

Вертикальні ткацькі 

верстати, килимовий 

верстат, настільні 

верстати, дошки 

снувальні, проекти 

завдань, навчальні 

стенди.  

Кабінет 

профмайстерності 

художнього ткацтва №2 

(42,0) 

м.Вижниця, 

вул.Українська, 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 

________________________________022 Дизайн_____________________________________ 
                                                      (код та найменування спеціальності) 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Кількість 

персональних 

комп’ютерів із 

строком 

використання 

не більше 

восьми років 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм  

(у тому числі 

ліцензованих) 

Наявність каналів 

доступу до 

Інтернету (так/ні) 

Кабінет 

професійної 

майстерності 

Професійна 

майстерність 

Удосконалення 

Основи 

формоутворення 

Графічні 

планшети: 

Huion-Inspiroy 

H950P – 5 шт, 

Parblo A610plus 

– 5 шт 

Adobe Photoshop, 

Adobe illustrator, 

Corel draw, 

Sketch Up, 
Blender 

так 

Кабінет 

комп’ютерної 

графіки  Основи 

комп’ютерної 

графіки 

Комп’ютерне 

проектування  

Інформатика 

 

14 шт.: 

13 шт. –   

AMD Athlon,   

2800 MHz; 

1 шт. –   

Intel Pentium,   

2800 MHz. 

OC Win – XP; 
MS Office–2007; 

Adobe Photoshop  

Corel Draw – X4; 
Fine Reader–10; 

PROMT – 98; 

3D-Studio MAX; 

Auto CAD-2004; 
«КОМПАС»-3D;    

 Page Maker-6,5 

VisualBasic VB6 

Opera; Google 

Chrome; WinRar 

так 

http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
http://www.intel.com/products/processor
http://www.intel.com/products/processor


Кабінет 

фотосправи 

Фотосправа 
Компютер – 1 

шт.  

ПК на базі INTEL 
Core tm i5 10400F 

(6 ядер, 12 

потоків)/DDR4 16 
Gb/SSD M.2 2280 

500GB/відеокарта 

GeForce GTX 
1650 4G 

OC Win – XP; 

Adobe Photoshop  

Corel Draw – X4; 
PROMT – 98; 

3D-Studio MAX; 

Auto CAD-2004; 
«КОМПАС»-3D;    

 Page Maker-6,5 

VisualBasic VB6 

 

так 

 
{Додаток 30 в редакції Постанови КМ № 365 від 24.03.2021} 

 

Директор коледжу                                         Р.М.Гаврилюк 
 


