Матеріально-технічне забезпечення ЧТЕІ КНТЕУ
Чернівецький

торговельно-еконмічний

інститут

Київського

національного

торговельно-економічного університету має сучасну матеріально-технічну базу. Для
організації освітнього процесу інститут використовує приміщення за адресами: площа
Центральна, 7, вул. Головна, 91, вул. Аксенина В., 2Д, вул.. Руська 194Д.
Навчальні, навчально-допоміжні, побутові та інші приміщення ЧТЕІ КНТЕУ
відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН
В2.2-3:2018 «Будинки і споруди Заклади освіти», затверджених наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
25.04.2018 №106.
Загальна площа приміщень інституту складає 9159,5 м2, у т.ч.: навчальні приміщення
 2667,85 м2, приміщення для науково-педагогічних працівників – 938,4 м2, службові
приміщення – 730,17 м2, бібліотека – 475,3 м2, у тому числі читальні зали – 162,5 м2.
Для проведення занять з фізичного виховання інститут використовує базу
Чернівецького філософсько-правового ліцею №2 (283,4 м2.), площа якого внесена в ЄДЕБО.
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних
заходів (м2 на одну особу для фактичного контингенту студентів з урахуванням навчання за
змінами) становить 5,7 м2 на одну особу.
Всі приміщення відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки,
нормам з охорони праці.
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням,
устаткуванням в інституті достатня для виконання освітніх програм. Комп’ютерна техніка
має строк експлуатації не більше восьми років.
Значна частина аудиторій в інституті має мультимедійне обладнання. Забезпеченість
мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях
складає 35,3% (від загальної кількості аудиторій).
У ЧТЕІ КНТЕУ створено належні умови для організації дозвілля і відпочинку
студентів: працює буфет, клуб художньої самодіяльності, спортивно-оздоровчий комплекс,
до якого входять: спортивний зал, спортивний майданчик, що обладнані спортивними
тренажерами, аудіоапаратурою та необхідним інвентарем. Інституту належить гуртожиток –
власна дев'ятиповерхова будівля, житлова площа якої складає 1500 м 2., де створено належні
санітарні і побутові умови, які сприяють успішному навчанню та змістовному відпочинку
студентської молоді. Студенти проживають у затишних кімнатах на 2-3 особи, які обладнані
сучасними меблями, у їх користуванні холодильники, телевізори, електричні плити.
Здобувачі вищої освіти, які потребують гуртожиток, ним забезпечені.

