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1 Адреса: країна Україна, область Херсонська; 

місто: Херсон, вулиця 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 37-а, 25-а; 

2. П.І.Б. ректора, телефон – Білоусова Світлана Валентинівна, (0552)33-53-40; 

3. Тип вищого навчального закладу – Приватний вищий навчальний заклад; 

4. Розрахункова кількість студентів – 2000 осіб; 

5. Фактична кількість студентів – 289 осіб; 

6. Наповнюваність навчальних груп – 31% 

7. Площа земельної ділянки – 2,2 га; 

8. Зонування території: 

                         а) навчальна; 

                         б) спортивна; 

                         в) житлова з розміщенням гуртожитків, підприємств торгівлі, громадського 

                            харчування та побутового обслуговування; 

                         г) господарська; 

9. Цільність забудови – 45%; 

10. Навчальні споруди: пристосовані;  

11. Кількість учбових споруд власні – 3 (19619,6 кв.м); 1 в оренді (300 кв.м); 

12. Скільки поверхів у них –1-3; 

13. Характеристика приміщення. 

13.1. Кількість навчальних аудиторій: проектна - 95, фактична - 95; 

13.2. Навчальна площа на одного студента – 12,4 кв.м,  загальна площа на одного 

студента - 15,2 кв.м; 

13.3. Кількість препараторських - 5, їх площа – 800 кв.м; 

13.4. Освітлення: природне, штучне, змішане; 

13.5. Питома освітленість: 500 люкс; 

13.6. Вентиляція: природна, припливно-витяжна; 

13.7. Оснащеність навчальних приміщень меблями: 

- столи учнівські, розміри 120х60; 

   кількість - 640; 

- стільці, кількість - 1120 шт; 

13.8. Відповідність розміщення обладнання гігієнічним вимогам: так 

         Вестибюль: кількість - 3; площа - 465 кв.м 

         Гардероб: площа - 54 кв.м 

13.9. Рекреації, коридори: кількість - 8, площа - 320 кв.м 

         Освітлення: природне, штучне 

13.10. Актова зала: кількість - 6, площа - 850 кв.м, висота - 9 м. 

13.11. Спортивна зала: кількість - 2, площа - 1600 кв.м 

           Освітлення: природне, штучне 

           Вентиляція: природна, припливно–витяжна; 

           Кількість роздягалок - 4 

           Наявність санвузлів: так 

           Кількість підсобних приміщень для інвентарю - 4, їх площа - 24 кв.м; 



13.12. Бібліотека: 

           Наявність книгосховища - 1, площа - 25 кв.м; 

           Наявність читальної зали - 2, площа - 250 кв.м; 

           Питоме освітлення - 500 люкс; 

           Вентиляція: природна, припливно–витяжна; 

13.13. Їдальня: 

           наявність: так 

 Харчоблок: 

            наявність розроблювальних цехів - так, кількість – 2; 

            забезпечення холодною та горячою водою - так 

Каналізація: центральна 

Вентиляція: природна, механічна, приточно–витяжна; 

Обідня зала: 

            кількість - 1; 

            площа - 200 кв.м, посадкових місць - 160; 

            площа на одне посадкове місце - 1,25 кв.м; 

13.14. Гуртожиток: так; 

           кількість споруд - 2; 

           кількість місць - 110; 

           кількість проживаючих - 100; 

           площа на одного проживаючого – 7,2 кв.м; 

           наявність санітарно–побутових приміщень - так; 

           відповідність їх гігієнічним вимогам - так 

           забезпеченість меблями - достатньо 

           питоме освітлення житлових кімнат - 180 люкс; 

           наявність кімнат для занять – так; кількість - 2, площа - 3 кв.м на 1 особу; 

13.15. Медичний пункт: 

           кількість приміщень - 2, їх площа - 60 кв.м; 

           кількість медперсоналу - 1; 

           медсестра - 1  

           Оснащення медичним обладнанням: достатнє 

13.16. Санітарно-побутові приміщення: 

            кількість санвузлів, в т.ч.: 

            для дівчат - 5, хлопців - 5, персоналу - 4; 

            Кількість унітазів: фактично - 25, за нормою - 23; 

            Кількість пісуарів: фактично - 5, за нормою - 5; 

            Кількість раковин для вмивання: фактично - 20, за нормою - 10; 

            Освітлення - змішане; 

            Вентиляція: природна, припливно–витяжна; 

            Наявність гарячої проточної води - так; 

14. Гігієнічна оцінка навчального процесу: 

            Тривалість занять: чотири пари по 80 хвилин кожна; 

            Кількість перерв: 3–4; 

            Їх тривалість - 45 хвилин. 

15. Дані технагляду про стан приміщень: задовільний 

16. Гігієнічний висновок про відповідність навчального закладу гігієнічним 

вимогам: санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд та 

приміщень університету задовільний. 

 

 

Термін дії паспорту: один рік 

 

Головний спеціаліст:      Мих Я.Т. 


