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Вимога Стан виконання 

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 
ст. 33 Площа навчальних приміщень для 

проведення освітнього процесу 
повинна становити не менше ніж 
2.4 м2 на одного здобувача освіти з 
урахуванням не більше трьох змін 
навчання, але не менше 2000 м2 
для закладу освіти 
 

На підставі Свідоцтв про право 
власності на нерухоме майно та Витягів 
про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно, площа будівель ХДАК 
складає:   
- загальна площа будівель - 26365.3 м2 
- навчальна площа будівель -  4784.7 м2 
Таким чином, площа навчальних 
приміщень на одного здобувача вищої 
освіти складає 2,97 м2 

ст. 33 Заклад освіти повинен 
забезпечити доступність 
навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ 
до будівлі, навчальних класів 
(груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних 
будівельних норм, правил та 
стандартів, що повинно бути 
документально підтверджено 
фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, 
який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною 
установою, уповноваженою на 
проведення зазначених 
обстежень. 
 
                                                            

Харківською державною академією 
культури розроблено та затверджено 
Порядок супроводу (надання допомоги) 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. 
Наразі у навчальному корпусі № 1 
(м. Харків, вул. Бурсацький узвіз, 4), 
забезпечено доступ осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення 
до другого поверху через в’їзд для 
службових машин, в навчальному 
корпусі № 4 (м. Харків, 
вул. Полтавський Шлях, 5) в’їзд через 
внутрішній двір на перший поверх; до 
гуртожитку №1 (м. Харків, вул. 
О.Яроша, 16) - через центральний вхід 
на перший поверх. 
 В Академії створена комісія з фахівців 
АГВ, які провели обстеження і 
сформували план на проведення 
першочергових заходів щодо вимог 
забезпечення навчальних корпусів та 
інших навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення.                                                            



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

Загальна кількість приміщень в 
Академії, які використовуються в 
навчальному процесі для проведення 
занять зі здобувачами вищої освіти 
складає 126 
Серед них: 
- комп’ютерних лабораторій - 15 

 Приміщення для науково- 
педагогічних працівників 
 
Службові приміщення 

Кожна кафедра в Академії має у своєму 
розпорядженні 
- кабінет завідувача; 
- викладацьку; 
службове приміщення; 
- допоміжне приміщення 
Загалом по .Академії: 
- площа приміщень для науково-
педагогічних працівників - 930.1 м2 
- площа службових приміщень - 1048,05 
м2 

ст.34 Забезпеченість комп'ютерними 
робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, що 
необхідні для виконання освітніх 
програм. При цьому враховується 
комп'ютерна техніка із строком 
експлуатації не більше восьми 
років 

Кількість комп’ютерів в Академії, які 
використовуються в навчальному 
процесі складає 84 шт. 
Кількість комп’ютерних лабораторій -15 

ст.34 Забезпеченість навчальних 
аудиторій мультимедійним 
обладнанням повинна становити 
не менше ніж 30 відсотків 

Кількість аудиторій, які 
використовуються для проведення 
занять за допомогою мультимедійного 
обладнання одночасно, шт.-52 
Загальна кількість навчальних 
аудиторій, шт-126 
Відсоток аудиторій з мультимедійним 
обладнанням - 41% 

ст.37 Спортивні зали Академія має дві спортивні зали 
загальною площею 190.5 м2 та  
спортивний майданчик площею 170м2 

ст.37 Актові зали Академія має 3 актові зали площею 
319.9 м2 

ст.37 Бібліотека, у тому числі читальні 
зали 

Наукова бібліотека Академії має 
загальну площу 479 м2, у тому числі 
читальну залу площею 55.1 м2 

ст.37 Їдальні, буфети В Академії працює 3 їдальні, загальною 
площею 172.9 м2 

ст.35 Гуртожитки 
  

Здобувачі вищої освіти за необхідністю 
забезпечуються проживанням у 
гуртожитках Академії. Площа 
гуртожитків складає 7475,6 м2 



Гуртожитки розраховані на 1220 міст, що 
повністю забезпечує потребу. 

ст.37 Медичні пункти В наявності є два медичні пункти 
загальною площею 69.4 м2 

 


