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навчальний комплекс, розміщений на території загальною площею 94,1 га, яка
передана йому у власність за Державним актом. Матеріально-технічний комплекс
університету включає 22 навчальних та адміністративно-допоміжних корпусів,
гуртожитки, спортивні зали, літні спортивні майданчики, актову залу, комп’ютерні
класи з каналами доступу до мережі «Інтернет», кафе, буфети, їдальні та готельні
приміщення.
Загальна площа приміщень, які використовуються у навчальному процесі
складає 34717 м2, в тому числі, 28500 м2 використовуються як навчальні
приміщення. Наявний аудиторний фонд дозволяє проводити заняття в університеті в
дві зміни. Для проведення занять з фізичного виховання і спортивної роботи в
університеті є дві великі спортивні зали площею 589 м2 і 880 м2. Виділено також
окремі приміщення для спортивних секцій, зокрема важкої атлетики.
Університет постійно оновлює і розширює свою матеріально-технічну базу.
Лише за останні 10 років збудовано новий навчальний корпус загальною площею
1120 м2, реконструйовано ряд допоміжних приміщень під навчальні площі. У 2009
році введено в експлуатацію першу чергу культурно-побутового комплексу, до
складу якої входять сучасна наукова бібліотека з читальними залами на 260
посадкових місць і книгосховищем, а також приміщення для адміністрації
університету. Здійснюються заходи щодо завершення будівництва другої черги
культурно-побутового комплексу – актової зали на 700 місць.
Уманський національний університет садівництва має належне забезпечення
кабінетами та лабораторіями. Будівлі і споруди університету мають різний термін
експлуатації, але їх санітарно-технічний стан підтримується на належному рівні. Всі
вони мають необхідні документи про відповідність санітарним нормам, нормам з
охорони праці і вимогам правил пожежної безпеки. Інформація про структуру
наявної матеріально-технічної бази наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
№
з/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найменування приміщення
Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів,
слухачів
(лекційні,
аудиторні
приміщення,
кабінети,
лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії
спортивні зали
Приміщення
для
науковопедагогічних
(педагогічних)
працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інші

Площа приміщень, кв. метрів
у тому числі
усього
орендозданих в
власних
ваних
оренду
28500,0

28500,0

-

-

26403,3

26403,3

-

-

627,7
1469,0

627,7
1469,0

-

-

2246,0

2246,0

-

-

215,0
3008,5
554,6
24026,2
855,5
2004,0
69,0
6962,7

215,0
3008,5
554,6
24026,2
855,5
2004,0
69,0
6962,7

-

-

-

-

-

-

Забезпечення житловою площею в університеті здійснюється в 6 гуртожитках
на 2000 місць. А саме: гуртожиток №1, гуртожиток № 2, гуртожиток № 3,
гуртожиток № 4 – блочна система, блок з 5 кімнат, кімнати розраховані на 2–3
особи; гуртожиток № 5 і гуртожиток № 6. Житлова площа на 1 особу, який
проживає у гуртожитку, складає понад 6 м2.
До спортивного комплексу Уманського НУС входять: дві спортивні зали
площею 589 м2 та 880 м2; відкриті спортмайданчики розташовані на території
університету – футбольне поле для тренування – 6420 м2; спортивні площадки для
гри у мініфутбол – 800 м2; площадка для гри у волейбол – 240 м2. На спортивних
майданчиках встановлено необхідний спортивний інвентар. Наявність потужної
спортивної бази дає можливість студентам займатись у 17 спортивних секціях
(волейбольна, баскетбольна, футбольна, легкоатлетична, настільного і великого
тенісу, ручного м’яча, боротьби самбо та дзюдо, гімнастики, аеробіки та ін.).
Університет пишається спортсменами, які за останні 5 років стали членами
національних збірних команд України. У загальному заліку студентські команди

університету неодноразово займали перше місце серед навчальних закладів ІІІ–ІV
рівнів акредитації.
Центром художньої творчості і духовного спілкування студентів та викладачів
є Центр культури та виховання, що відіграє важливу роль у розвитку естетичних
почуттів, смаків, поглядів, формуванні естетичного ставлення до дійсності, творчої
активності студентської молоді. До складу Центру культури і виховання входять 15
творчих колективів, сім з яких за високу майстерність, сценічну культуру і технічну
досконалість удостоєні почесного звання «народний». Також у Центрі культури та
виховання плідно працюють Народний університет культури, клуб веселих і
кмітливих (КВК), дитяча хореографічна студія, фото-відео студія, студентський
прес-клуб та літературна студія.
Університет також має власну котельню, токарно-слюсарну і столярну
майстерні, гаражі, складські приміщення та інші допоміжні об’єкти. На території
університетського містечка розташовані два продовольчих магазини, швейна
майстерня, майстерня по ремонту взуття, дві перукарні.
В цілому матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності здобувачів вищої
освіти в Уманському НУС відповідає встановленим вимогам та Ліцензійним умовам
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Навчальний процес в університеті забезпечений обладнанням, приладами,
інструментами та необхідними матеріалами відповідно до вимог робочих
навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Аудиторні приміщення
оснащені сучасними технічними засобами навчання. Одночасно з підвищенням
рівня комп’ютеризації навчального процесу сучасною офісною технікою обладнано
бухгалтерію, навчальний і науковий відділи, відділ кадрів, деканати факультетів та
кафедри.
Комп’ютерна мережа університету складається з магістральної мережі,
мереж комп’ютерних класів та підрозділів, ліній зв’язку із віддаленими корпусами,
центрального вузла забезпечення роботи мережі та з’єднання з мережею Інтернет.
Магістральна мережа Уманського НУС пропускною здатністю 100 Мбіт/с має
протяжність близько 4000 м та пролягає в корпусах 1, 2, 3, 4, 5, 6, прикладної
інженерії, фінансів, банківської справи та страхування, а також обліку і
оподаткування. В структуру загальноуніверситетської мережі входить 1 головний і

10 розподільчих пунктів, що об’єднуються в загальну структуру 34 точки
під’єднання до мережі: корпус № 1 - 4 точки; корпус № 2 – 3 точки; корпус № 3 – 3
точки; корпус № 4 - 10 точок; корпус № 5 – 3 точки; корпус прикладної інженерії – 4
точки; корпус фінансів, банківської справи та страхування – 3 точки; корпус обліку і
оподаткування – 4 точки. За допомогою виділених оптичних ліній зв’язку на
швидкості 100 Мбіт/с підключено віддалені корпуси, з допомогою радіо модуля
підключено корпус кафедри прикладної інженерії. Загальна протяжність
комп’ютерного кабельного господарства складає 20,6 км. Мережа містить більше
100 одиниць активного обладнання − концентраторів та комутаторів. Всі
комп’ютери мають доступ до мережі Інтернет.
Центральний вузол мережі складається із серверів, що забезпечують доступ
до мережі Інтернет, роботу електронної пошти, функціонування веб-сайту
університету. Створено канал для підключення до мережі Інтернет дистанційної
освіти. Доступ до мережі Інтернет надається всім студентам, магістрантам,
аспірантам, викладачам та працівникам університету на безкоштовній основі.
Загальна кількість користувачів мережі – близько 4,5 тисяч осіб.
В університеті налічується 14 комп'ютерних навчальних лабораторії по 10-18
робочих мість, які використовуються у навчальному процесі. Завдяки цьому середня
кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одиницю сучасних
ПЕОМ, становить 13 осіб. Крім того, в університеті створена достатня соціальна
база для нормального функціонування начального закладу та якісної підготовки
фахівців (табл. 2).
Таблиця 2
№
з/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Інформація про соціальну інфраструктуру університету

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Гуртожитки для студентів
Житлова площа на одного студента у гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо
9. Студентський палац (клуб)
10. Інші

6
7
11
1
2
-

Площа,
кв. метрів
24026,2
6
855,5
286,2
1469
-

1
1
1

6420
1040
240

1
1

174
69

Кількість

