
У Полтавському фаховому коледжі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого освітній процес відбувається у 

навчальному корпусі, розташованому за адресою м. Полтава, проспект 

Першотравневий, 14, загальною площею 5979,3 м2. Навчальний корпус 

знаходиться на балансі Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Актом розмежування площ встановлено право 

користування приміщеннями для коледжу. 

Для реалізації ефективного освітнього процесу та підготовки 

висококваліфікованих фахівців створена необхідна навчально-матеріальна 

база, яка відповідає вимогам освітнього плану, програмам і профілю 

підготовки студентів. Навчальні кабінети укомплектовані навчальною 

технікою та обладнанням. 

Аудиторний фонд навчального корпусу складає: 21 навчальна аудиторія 

площею від 22 м2 до 79 м2 (загальна площа – 1151,8 м2); 4 групових лекційних 

аудиторії площею від 119,5 м2 до 134,2 м2 (загальна площа – 500,5 м2); актова 

зала на 203 місця, загальною площею 206,6 м2; спортивна зала 270,6 м2; кафе-

їдальня на 60 місць, загальною площею 132,5 м2.  

Приміщення бібліотеки загальною площею 264,6 м2, де знаходиться 

читальна зала на 50 посадкових місць, 2 книгосховища.  

У освітньому процесі активно використовуються 48 комп’ютерів, що 

забезпечують роботу коледжу, предметних циклових комісій, викладачів, 

студентів. Комп’ютерами та мультимедійними засобами обладнані всі 

лекційні навчальні аудиторії, у яких передбачене підключення до локальної 

мережі коледжу та мережі Internet. 

Для забезпечення ефективності навчального процесу й активізації 

пізнавальної діяльності студентів функціонують три комп’ютерні класи 

площею 86,35 м2, 57,25 м2  та 54,6 м2, оснащені сучасними потужними 

комп’ютерами та програмною інформаційною продукцією, які забезпечують 

комп’ютерну грамотність випускників коледжу. Усі класи мають доступ до 

світової мережі Internet і забезпечені необхідним периферійним обладнанням 



(принтери, сканери, мультимедійний проектор, модем тощо). Додатково 

встановлені декілька точок wi-fi, що забезпечує більш ефективну роботу 

студентів у читальній залі та на заняттях з дисциплін, що потребують виходу 

в мережу Internet. У локальній мережі коледжу діє інформаційний портал, до 

якого мають доступ всі викладачі і студенти. На порталі розміщуються 

методичні рекомендації, конспекти лекцій, довідкові матеріали з навчальних 

дисциплін, електронна бібліотека. 

Для візуального супроводження занять в наявності є мультимедійне 

обладнання з можливістю його використання майже в кожному кабінеті, що 

безперечно надає переваги у проведенні занять з використанням 

інноваційних освітніх технологій та покращує якість засвоєння матеріалу.  

За адресою: м. Полтава, проспект Першотравневий, 5 розташований 

корпус, де розміщуються  їдальня, бібліотека (із 2 книгосховищами, площею 

78,9 м2 та 71,7 м2, читальною залою на 100 посадкових місць та 15 

автоматизованих робочих місць, із яких 3 – для співробітників та 12 – для 

читачів бібліотеки), спортивна зала (348,6 м2), медпункт, 2 конференц-зали на 

183 місця кожний, басейн загальною площею 604, 1 м2 (довжиною 25 метрів, 

4 доріжки). На території розміщені: гуртожиток на 318 місць, загальною 

площею 5554,1 м2, міні-футбольне поле, волейбольний (баскетбольний) 

майданчики.  

Загальна площа, що використовується Полтавським юридичним 

коледжем для проведення навчальних занять, складає – 2259,7 м2.  

Площа приміщень для викладацького персоналу – 102,2 м2; 

Площа навчальних аудиторій – 1151,8 м2;  

Площа читальних залів – 122,7 м2. 

Загальний стан забезпечення кабінетів сучасним обладнанням і 

апаратурою задовільний. Стан освітлення аудиторій відповідає нормам. 

Санітарно-технічний стан споруди задовольняє потреби навчального процесу. 

Студенти з інших міст забезпечені гуртожитком, який в достатній мірі 

облаштований твердим та м’яким інвентарем. Куратори груп постійно 



відвідують гуртожиток, перевіряють санітарний стан кімнат. Крім того, за 

перепуском слідкує вахтова служба гуртожитку.  

Для самостійної роботи студентів коледж має бібліотеку, загальна 

площа якої 264,6 м2. Наявна на абонементі та у читальних залах бібліотеки 

наукова, навчальна, навчально-методична література, фахові періодичні 

видання повністю задовольняють потреби студентів. Студенти користуються 

також бібліотекою Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого та Полтавського юридичного інституту, їх читальними залами, 

спеціалізованою електронною бібліотекою, а також різноманітними 

електронними підручниками та документами, розташованими на сервері 

університету. 

Спортивні зали забезпечені необхідним інвентарем, обладнані 

відповідними приладами та тренажерами, що дозволяє на належному рівні 

організувати навчальний процес та діяльність спортивних секцій. До послуг 

студентів актова зала, яка сприяє організації та проведенню освітніх заходів.  

 


