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ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Приміщення для занять студентів та науково-педагогічного      

персоналу 

 

Запорізький національний технічний університет, до складу якого 
входить кафедра обліку і оподаткування, має достатньо потужну 
матеріально-технічну базу. 

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 

навчальний процес зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 

відповідності до навчального плану, та їх обладнання подано у табл. 8.3-8.4. 

За кафедрою «Облік і оподаткування» закріплено такий аудиторний 

фонд: 

1) аудиторія №284 – навчальна аудиторія з обліку і оподаткування, 70,4 

м2; 

2) аудиторія №327 – лабораторія з управлінських інформаційних систем 

в обліку, аналізі та аудиті 52,6 м2;  

3) аудиторія № 275 – лабораторія з обліку, аналізу та оподаткування, 46 

м2;  

4) аудиторія №280 – лабораторія з обліку, аналізу та оподаткування 44,6 

м2;   

5) аудиторія №277  – приміщення для викладачів (викладацька), 25,7 м2; 

6) аудиторія №371 - кабінет завідувача кафедри, 9,4 м2. 
Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою обліку і оподаткування, 

призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а 
також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки 
наукових доповідей, статей та рефератів тощо. 

Матеріальна база кафедри обліку і оподаткування забезпечує сприятливі 
умови для співпраці здобувачів вищої освіти з науково-педагогічними 
працівниками. До складу приміщень для науково-педагогічних працівників 
входять: кабінет завідувача кафедри (а.371) та викладацька (а.277). 

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами 
з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, 
послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. 
Інформація про напрями підготовки магістрів, яких готує кафедра, широко 
представлена на веб-сайтах університету ЗНТУ та кафедри обліку і 
оподаткування. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені 
домени (під мережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний 
процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до 
волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі 
Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точку доступу (а.277 та а.371).  

Кафедра обліку і оподаткування забезпечена копіювальними апаратами, 



сканерами, мультимедійним обладнанням, які використовуються у 
навчальній, методичній, науковій діяльності студентів, аспірантів та 
викладачів кафедри. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням по університету становить 
30%, тобто встановлений норматив виконується. 

Нагальна увага в університеті приділяється розвитку серверних та WEB 
ресурсів, що дозволяє забезпечити доступ науково-педагогічних працівників 
та здобувачів вищої освіти до обчислювальних та інформаційних ресурсів. 
Крім того, співробітники і студенти кафедри обліку і оподаткування мають 
доступ до обчислювальних і інформаційних ресурсів Центру інформаційних 
технологій (головний корпус ЗНТУ).  

На сервері http://www.zntu.ua встановлено систему Moodle, яка дозволяє 
забезпечити онлайн-доступ до навчальних матеріалів дисциплін, що 
викладаються в університеті. На даному сервері та в репозитарії університету 
розміщено навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються в 
університеті. 

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНіП. 
Відповідно до санітарно-технічного паспорту Запорізького 

національного технічного університету забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять складає: 6,6 кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів. 

 

http://www.zntu.ua/

