
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу 

станом на 17.02.2022 р. 

Загальна площа будівель Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка становить 48879,22 м2. Сьогодні університет має 

5 навчально-лабораторних корпусів (власні) загальною площею 26292,7 м2, 

4 гуртожитки загальною площею 21792,32 м2, з яких використовується 3 – площею 

17639,32 м2 (один гуртожиток виведений із експлуатації); бібліотечний комплекс  

загальною площею 2186,9 м2 (у тому числі читальні зали – 577,6 м2 на 360 місць), 

допоміжні споруди, профілакторій на 50 місць з їдальнею, спорткомплекс. Окремо, 

за містом, розташована база відпочинку «Буревісник» з відкритими ігровими 

майданчиками для тренувань та рухливих ігор, майданчиками для настільного 

тенісу. Університетом забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 

доступ до навчальних корпусів, навчальних аудиторій, вбиралень та іншої 

інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів 

(інформація представлена на сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка: 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/inkliuzyvna-osvita. 

Освітній процес в університеті відбувається у 2 зміни 

(https://www.cuspu.edu.ua/images/normativni_doc/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%

B0%D0%B7_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA_%D0%9E%D

0%9F.pdf  ). 

Загальна площа навчально-лабораторних будівель станом на 17.02.2022 р. 

складає 26292,7  м2. Зокрема, навчального корпусу № 1 – 5892,1 м2; № 2 – 3417,1 м2; 

№ 4 – 7895,2 м2; №5 – 5423,5 м2, бібліотечний комплекс – 2186,9 м2; навчального 

корпусу №6 – 1477,9 м2. Площа приміщень для занять студентів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії, комп’ютерні лабораторії, 

спортивні зали) – 10468,9 м2 (власні), із них зданих в оренду – 244,5 м2 (для 

використання в одну зміну навчання). Згідно чинної ліцензії загальний 

ліцензований обсяг університету (з урахуванням строків навчання) складає 

6994 особи: за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти – 46 осіб, за 

першим (бакалаврським) рівнем – 5020, другим (магістерським) – 1748 осіб та 

третім (освітньо-науковим) – 180 осіб. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та контрольних заходів для загального ліцензованого 

обсягу ЗВО – 3,0 м2 на 1 студента (враховуючи навчання у дві зміни). Загальний 

фактичний контингент студентів за всіма рівнями вищої освіти станом на 

01.02.2022 року складає 3036 осіб Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів для фактичного контингенту студентів 

ЗВО – 3,5 м2 на 1 студента (враховуючи навчання у дві зміни – 7,0 м2).  

Відсоток забезпечення студентів, які потребують гуртожитку, становить 
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100% (https://www.cuspu.edu.ua/ua/universytet/storinky-pidrozdiliv-

universytetu/studentskyy-profspilkovyy-komitet/informatsiia-pro-hurtozhytky). Окремо, 

за містом, розташований навчально-тренувальний оздоровчий табір «Буревісник» 

на 100 місць з відкритими ігровими майданчиками для рухливих ігор, 

майданчиками для настільного тенісу та біговими доріжками і смугою перешкод. 

Харчування студентів університету забезпечують дві їдальні та буфети загальною 

площею 711,10 м2 на 316 місць (5 студентів на 1 місце з урахуванням навчання у 

дві зміни). Медичне обслуговування студентів здійснюється в університетському 

медпункті та профілакторії. 

Усі підрозділи університету та гуртожитки мають централізоване 

водопостачання, водовідведення та опалення. Студенти мають цілком задовільні 

житлово-побутові умови. Водопостачання здійснюється від міської водопровідної 

мережі. Каналізація підключена до міської каналізаційної мережі. Усі навчальні й 

житлові приміщення, які використовуються, знаходяться у стані, що відповідає 

сучасним санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки. Гуртожиток 

№2 не використовується за технічним станом. 

В університеті на сьогодні використовується достатня кількість 

персональних комп’ютерів. У навчальних цілях застосовуються сучасні навчальні 

комп’ютерні лабораторії, які підключені до загальноуніверситетської мережі та 

мають вихід до всесвітньої мережі Інтернет. Розклад освітнього процесу складений 

таким чином, щоб кожен здобувач освіти був забезпечений окремим 

комп'ютеризованим робочим місцем на аудиторних заняттях та під час виконання 

самостійної роботи. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в 

університеті постійно оновлюється. У 2021 році придбано нове навчальне 

обладнання — ноутбуків та комп’ютерів 21 одиниця, графічних планшетів — 10 

одиниць, сканер — 1 тощо. 

В університеті обладнано 52 мультимедійних лекційних аудиторії, що 

комплектуються проекційною, комп’ютерною та аудіо технікою; із загальною 

кількістю близько тисячі посадкових місць, в тому числі із застосуванням  

переносного мультимедійного обладнання. Забезпеченість навчальних аудиторій 

університету мультимедійним обладнанням – 28%. 

Комп’ютеризовані робочі місця університету об’єднані в локальну мережу з 

можливістю доступу до всесвітньої мережі Internet, всі підрозділи університету 

підключені до загальноуніверситетської мережі. Підключення забезпечує 

високошвидкісний канал: оптоволоконний з швидкістю 100 Мбіт/с. Всі студентські 

гуртожитки підключенні оптоволоконними каналами до загально університетської 

мережі. Створено вільну WiFi-зону з покриттям від читальних залів бібліотеки, до 

місць відпочинку студентів та спортивних залів, 100 відсотків університетського 

кампусу. 
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Вся необхідна інформація про діяльність університету (структура, ліцензії 

та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна 

(наукових працівників) діяльність, зразки документів про освіту, умови для 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад (зокрема всі 

факультети кафедри, навчальні кабінети та лабораторії), перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна інформація) розміщена на відповідних 

сторінках офіційного веб-сайту Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка (https://www.cuspu.edu.ua ). 

В університеті проводиться постійна робота по покращенню забезпечення 

дистанційного доступу здобувачів освіти до наукової та навчально-методичної 

літератури, в тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення. 

Основними джерелами інформаційного забезпечення професорсько-

викладацького складу, студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації є наукова 

бібліотека з її фондами, методичний кабінет та електронні засоби інформації 

(https://www.cuspu.edu.ua/ua/pro-biblioteku). Бібліотека університету має загальну 

площу 2016,2 м2. Загальний обсяг фондів – 728254 прим. (навчальної літератури – 

424196 прим., наукової літератури – 224255 прим., художньої літератури – 79803 

прим.). Площа читальних залів – 577,6 м2, кількість посадкових місць – 360.  

На основі системи Ірбіс створено й успішно функціонує електронний 

каталог наукової бібліотеки університету (http://irbis.cuspu.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=BD2&P21DBN=BD2 

). Створено університетський репозитарій для розміщення наукових праць та 

методичних матеріалів викладачів університету (http://dspace.cuspu.edu.ua/jspui/). 

Постійно проводяться роботи по наповненню бази електронної наукової бібліотеки. 

В Університеті створено навчально-методичну базу, загальним обсягом 

200 Гб, електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, яка 

використовується на всіх факультетах університету. Велика кількість навчальних 

матеріалів (обсягом більше 200 Гб) розміщена в університетському хмарному 

сховищі, що дає можливість користуватись електронними версіями лекцій та 

практичних з мобільних пристроїв та вдома. 

Створена та успішно функціонує система дистанційної освіти Moodle-

ЦДПУ (http://moodle.kspu.kr.ua/ ), де вже підготовлено більше 300 дистанційних 

навчальних курсів. З метою поширення дистанційних методів навчання розроблено 

програму довгострокового навчання науково-педагогічних працівників 

університету, Більше 250 викладачів пройшли навчання, захистили розроблені 

проекти та отримали відповідні сертифікати. Найбільш успішним проектом (більше 

50 млн. переглядів) по реалізації сучасних мультимедійних систем навчання є 
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створення навчально-виховного середовища «Вікі ЦДПУ» (https://wiki.cuspu.edu.). 

Більше 500 навчальних дисциплін мають електронні дистанційні мультимедійні 

версії. 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка постійно приділяє увагу вдосконаленню інформаційного 

забезпечення освітнього процесу та підвищенню його якості. 

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Головна_сторінка

