МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Матеріально-технічне

забезпечення

Хмельницького

економічного

університету планується на перспективу, виходячи з необхідності розширення
освітніх послуг для населення, відкриття і ліцензування нових спеціальностей,
акредитації ВНЗ. На сьогодні ХЕУ є юридичною особою, має власний баланс,
рахунки в банку, печатку, штамп. Фінансове забезпечення будується на оплаті
студентами та їх спонсорами вартості навчання.
Університет в 1999 році придбав власне приміщення по вул. Кам’янецькій,
159/2, загальною площею 1450,0 м2 . У 2004 році придбане приміщення по вул.
Сковороди, 17, загальною площею 1906,91 м2. У 2005 році уведено в
експлуатацію новозбудований корпус площею 1432,87 м2. Крім того, університет
орендує навчальні, навчально-допоміжні та житлові приміщення на умовах
довгострокової оренди в обласному комітеті сприяння обороні України та
радіотехнічній школі по вул. Кам’янецькій, 96 – 920 м2; гуртожиток ЖКК
“Будівельник” по вул. Інститутській, 6 – 953 м2, Хмельницькому ВПУ №11 – 1700
м2 . Загальна площа приміщень університету –8362,78 м2.
У даний час є в наявності 16 навчальних аудиторій на 120-40 місць кожна,
спортивний і актовий зал, обладнані навчальні кабінети з бухгалтерського обліку
у промисловості, маркетингу, економіки підприємства, банківської справи,
дипломного та курсового проектування, комп’ютерна лабораторія, приміщення
для кафедр, адміністративні кабінети, кабінет вченої ради, навчальні частини,
відділу кадрів, бухгалтерії, архіву.
Технічне оснащення навчальних приміщень університету проводиться,
виходячи з вимог навчально-виховного процесу та потреб фундаментальних
наукових досліджень.
В зв’язку з вивченням студентами інформатики та комп’ютерної техніки,
інформаційних систем та технологій, для проведення навчальних занять
використовується комп'ютерний парк, що нараховує 176 робочих місць для
студентів оснащених персональними комп’ютерами (ПК)типу Intel Pentium III,

Intel Celeron. ПК об’єднуються в локальну мережу з централізованим доступом
до серверу на базі процесора Intel
Pentium 4, на базі операційної системи Microsoft Windows 2003 Server. На
кожній кафедрі встановлено лазерні принтери фірм Hewlett Packard та Canon. Усі
комп’ютери підключені до загальноуніверситетської локальної мережі з
централізованим доступом до загально виділеного серверу.

Університет має

вихід у міжнародну інформаційну комп’ютерну мережу Internet через виділений
сервер до зовнішнього каналу зв’язку по технології aDSL. В навчальному процесі
використовується мультимедійні проектори Mitsubishi XL8U та Sharp XR -105,
інтерактивна дошка, графопроектори фірм 3М та “ЛИТЕР”. Для забезпечення
проведення урочистих подій використовується підсилювальна апаратура: PARK
VX500, акустичні системи потужністю 200 Вт, мікшерний пульт, мікрофони.
Університет обслуговує міні автоматична телефонна станція Samsung-NX-1232.
Програмне

забезпечення

включає

офісний

пакет

OpenOffice.org

(текстовий редактор Writer, табличний процесор Саlс), спеціалізований пакет
1С: Підприємство, АРМ-бухгалтера, мови програмування Free Pascal.
Крім того, в навчальному процесі використовується аудіо- та відео
техніка, графопроектори, мультимедійні проектори Mitsubishi XL8U та Sharp XR 105, кіноапарати. Університет має незалежний телефонний та факсовий зв'язок
на базі міні-АТС “Samsung NX 1232”, світлокопіювальну техніку XEROX,
Minolta, Sharp.
Щороку передбачено проведення реорганізації та оснащення бібліотеки
університету

новими

книжковими

фондами.

Створено

відділ

іноземної

літератури, науково-методичний відділ для обслуговування професорськовикладацького

складу,

аспірантів

та

студентів

університету.

Проведена

комп’ютеризація бібліотечних фондів, а також вивчення дисциплін за допомогою
ПК. У бібліотеці працює електронний каталог.
Службові приміщення
Загальна площа службових приміщень 417,76 м2 ,

в тому числі кабінет

ректора становить 17,1 м2 , приймальна – 9,2 м2, навчальна частина – 36,8 м2,

бухгалтерія – 16,0 м2, канцелярія – 8,6 м2, архів – 13,7 м2 тощо. Всі приміщення
оснащені необхідним обладнанням та оргтехнікою. Площа службових приміщень
відповідає чинним нормам з урахуванням призначення, рівня управління, числа
учасників регулярних нарад тощо.
Приміщення для наукового-педагогічного персоналу
Для кожного викладача університету створені умови, необхідні для науководослідної, методичної та навчальної роботи. Всі викладачі працюють на кафедрах,
обладнаних згідно вимог Міністерства освіти і науки України. Загальна площа
кафедр та методичного кабінету становить 660,42 м2.
В приміщеннях кожної із кафедр університету є всі необхідні науковометодичні розробки, навчальна, наукова та методична література. Для наукової
діяльності також використовується комп’ютерна та оргтехніка, яка дозволяє
обробляти великі об’єми інформації, здійснювати підготовку тестових та
контрольних завдань, оперативну перевірку глибини засвоєних знань.
Приміщення для занять студентів
Хмельницький економічний університет має у своєму розпорядженні
значний аудиторний фонд, що дозволяє проводити всі необхідні лекційні,
семінарські, практичні та лабораторні заняття.
Із загальних площ (8362,78 м2) на приміщення для занять студентів припадає
6080,07 метрів. В це число входить 9 аудиторій на 40 місць, 5 аудиторії на 60
місць, 2 аудиторії на 120 місць, 8 предметних кабінетів, комп’ютерних класів,
приміщення для проведення семінарських та практичних занять.
Уведено в експлуатацію 2-ий корпусу університету за адресою Сковороди, 17
та новий корпус по вул. Кам’янецька 159/2, що дало змогу додатково обладнати
аудиторії та лекційні зали, предметні кабінети, лінгафонну лабораторію, два
комп’ютерних класи, новий актовий зал на 300 місць, кафетерій та відеозал, два
спортивних зали (чоловічий, жіночий).
Бібліотека

Студенти університету обслуговуються бібліотекою ХЕУ, фонд якої
становить понад 100 тисяч примірників.
Спеціальності

забезпечені

навчальними

посібниками,

монографіями,

науковою та методичною літературою, періодичними виданнями, які знаходяться
в читальному залі.
З гуманітарних дисциплін в бібліотеці та читальному залі університету
нараховують 4115 одиниць книг. Література з фундаментальних, професійноорієнтованих та спеціальних дисциплін нараховує:
-

підручників – 6301 одиниць, в тому числі із спеціальності 1003 одиниці;

-

навчально-методичних посібників – 840 одиниць, із них – 351 із

спеціальності;
-

різні видання, головним чином довідкова література, в кількості 164

одиниць, із них 67 одиниць з спеціальності;
Майже 100% фонду – нові видання, випуску 2004-2008 року.
Вся література доступна як викладачам, так і студентам.
Навчальні дисципліни на факультеті в основному забезпечені методичними
посібниками, рекомендаціями, вказівками, текстами лекцій на 100%.
Книжковий фонд в основному поповнюється за рахунок Київського
національного економічного університету та Тернопільського державного
економічного університету, а також міст: Львова, Сум, Хмельницького та ін.
Рівень забезпечення студентів робочими місцями в читальних залах – 4,9%.
Всього на 1 студента університету припадає по 44 одиниць видань з
гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.
В бібліотеці використовуються персональні комп’ютери для організації
електронного каталогу видань бібліотеки. В читальному залі використовується
комп’ютерна техніка для ознайомлення студентів з науково-методичними
працями викладачів (лекції, практичні, тести, статті та інше).
Планується також створити редакційно-видавничий комп’ютеризований
центр, що дозволить швидко та якісно виконувати необхідні для здійснення
навчального процесу видавничі розмножувальні роботи, підготовку методичних

матеріалів, посібників, випуск збірників науково-методичних робіт, реставрацію
наявної літератури тощо.
Соціальна інфраструктура
В університеті постійно приділяється увага питанням соціального розвитку.
Адміністрація

університету

спільно

з

профспілковою

організацією

та

студентським комітетом працюють над поліпшенням умов праці, навчання та
відпочинку професорсько-викладацького складу та студентів.
Студенти поселяються в гуртожитках недалеко від навчальних корпусів
університету. Загальна орендована площа гуртожитків становить 953 м2 . Тут
створено належні побутові умови. В кімнатах площею 18 м2 проживає 2-3 особи.
При гуртожитках працюють магазин та їдальня, а в стінах університету буфет на
30 посадочних місць.
В університеті серйозно вирішуються проблеми оздоровлення викладачів та
студентів. Всі вони регулярно проходять медичне обстеження лікарямиспеціалістами і отримують медичну допомогу в поліклініці № 4 міста. Ті, хто
потребує санаторно-курортного лікування, мають можливість його одержати в
санаторіях України за рахунок коштів університету.
Певна увага приділяється спортивно-масовій роботі. В університеті є
спортивний зал площею 288 м2.
При проведенні реконструкції приміщення університету та будівництві
нового корпусу створено спортивно-тренажерний комплекс з відповідною
інфраструктурою: гардероб, душеві, сауна тощо.
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