Відомості матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки має сучасну матеріально-технічу
базу та розвинену соціальну інфраструктуру, розміщена у чотирьохповерховій будівлі,
яка була побудована у 1988 році за індивідуальним проектом, що відповідає вимогам
сучасного музичного навчального закладу.
Будівля та майно Академії закріплене за навчальним закладом на правах
оперативного управління згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від
23.12.2005 № 723-30/ІV та від 25.03.2016 №46-3/VІІ.
Приміщення Академії із загальною площею 13535 м² має 111 аудиторій,
2 лабораторії, бібліотеку площею 212 м2, також є Велика концертна зала площею
526,9 м2 на 348 місць із трьома роялями, Зала оркестрової майстерності площею 141,3 м2
на 80 місць із одним роялем, Хорова зала площею 135,5 м2 на 120 місць із одним роялем,
Фортепіанна зала площею 64,5 м2 на 100 місць із двома роялями, Зала виконавської
майстерності площею 137,4 м2 на 110 місць із фортепіано, навчально-спортивний
комплекс, у тому числі спортивна зала площею 755,4 м2, зал хореографії площею
218,2 м2, медичний пункт.
Приміщення та матеріально-технічна база Академії знаходяться у належному стані,
який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки. Кожна
кафедра має у своєму розпорядженні необхідний аудиторний фонд, матеріально-технічну
базу відповідно до потреб і специфіки організації освітнього та наукового процесу. Для
виконання навчальних планів та навчальних програм усі аудиторії, лабораторії та
навчальні кабінети обладнані достатньою кількістю робочих місць. Всі аудиторії мають
паспорти, в яких вказано площу кабінету, матеріально-технічну базу, технічні засоби
навчання,

навчально-методичне

забезпечення.

Матеріально-технічне

забезпечення

кабінетів відповідає сучасним вимогам. Щорічно проводиться інвентаризація основних
засобів і матеріалів. Усі навчальні аудиторії обладнані музичним інструментарієм та
необхідними технічними засобами. Академія повністю забезпечує освітній процес
спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за другим освітнім рівнем вищої освіти
площами на весь термін навчання студентів.
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Академія має офіційний веб-сайт www.dk.dp.ua, на якому розміщена основна
інформація про її діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня,
наукова, видавнича, концертна, виховна, організаційна діяльність, структурні підрозділи
та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація та
ін.).
Бібліотека Академії має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів,
абонемент, читальну залу, які забезпечені необхідним бібліотечним обладнанням.
Комп’ютерний парк бібліотеки налічує 5-АРМ та ксерокс/сканер. Загальний фонд
бібліотеки Академії налічує 57025 примірників власних ресурсів (нотної, навчальної,
довідкової та художньої літератури), з них за видами: книг – 16377, нот – 39043, брошюр
– 236, періодичних видань – 830, у т.ч. журналів – 823, у т.ч. газет, річних комплектів – 7;
за цільовим призначенням: наукових видань – 571, навчальних видань – 53801,
літературно-художніх видань – 2653. Кількість власних баз даних (БД) – 4, обсяг власних
БД (кількість бібліографічних записів) – 23339, з них записів у Електронному каталозі –
23339. Кількість фахових періодичних видань у читальній залі бібліотеки Академії – 9,
що відповідає Ліцензійним умовам щодо інформаційного забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Бібліотека Академії має власний веб-сайт
musicacademydnepr@gmail.com та репозитарій.
Важлива функція бібліотеки Академії – допомога в освітній, науковій, творчопошуковій, дослідницькій діяльності викладачів та студентів, яка є невід'ємною
частиною освітнього процесу закладу вищої освіти. Діяльність бібліотеки спрямована на
використання в освітньому та науковому процесах електронних ресурсів віддаленого
доступу, онлайнових послуг на основі власних документальних фондів, віртуальне
(цифрове, електронне) довідково-інформаційне обслуговування

в заочному режимі

(онлайн), підбір літератури.
Одним з напрямів роботи співробітників бібліотеки є формування інформаційної
культури студентів, оволодіння навичками роботи з ЕК та підвищення їх інформаційнокомп’ютерних знань. Новою формою роботи бібліотеки є віртуальна довідкова служба,
яка на основі ЕК бібліотеки надає додаткові можливості, виконує запити різних категорій
читачів.
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Бібліотека упорядковує та організовує доступ до повнотекстових текстів статей з
провідних наукових журналів через тематичні бази даних: Academic Search Premier,
Masterfile Premier, Library, Informatio, Science & Technology Abstracts, eBook Collection.
Завдяки співпраці з КЗК «ДОУНБ» студенти та викладачі Академії мають змогу
користуватися програмою Elibrary USA, яка надає доступ до 40 повнотекстових
електронних БД універсального характеру. Бібліотека Академії з 2014 року співпрацює з
відділом іноземної літератури Наукової Бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара і отримує доступ
до використання наукових журналів.
Навчальні приміщення

Академії займають

4605,5

м².

Аудиторний

фонд

розподілено між структурними підрозділами пропорційно ліцензійному обсягу між
музичним коледжем та музичним факультетом. Розподіл аудиторій та кабінетів
покладено на навчальний відділ Академії. Станом на 25.09.2018 р. контингент студентів
в музичному коледжі становить 297 студентів, на музичному факультеті 294 студента.
Таким чином на одного студента Академії доводиться 7,8 м² навчальної площі (при
нормі 2,4 м²).
Бібліотекою, лабораторіями, великою концертною залою, залою оркестрової
майстерності, залою виконавської майстерності, хоровою залою, фортепіанною залою,
навчально-спортивним комплексом, залою хореографії користуються усі здобувачі вищої
освіти Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки.
Для забезпечення якості освітнього процесу Академія має наступний музичний
інструментарій: піаніно – 91, рояль – 57, орган – 1, клавесин – 1, бандура – 29, скрипка –
23, віолончель –3, флейта – 3, кларнет – 10, гобой – 4, фагот – 4, труба – 21, саксоф – 7,
тромбон – 15, домра – 28, балалайка – 24, литаври – 1, гітара – 3, акордеон – 8, кобза – 3,
баян – 10, цимбали – 2, контрабас –10, синтезатор – 21.
У Академії працює гардероб загальною площею 139,2 м2. Навчально-виховний
процес укомплектовано обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розкладу.
Приміщення

їдальні

повністю

відповідає

санітарно-гігієнічним

вимогам

відповідних служб і задовольняє потреби у забезпеченні харчуванням студентів та
викладачів Академії.
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Медичний пункт Академії обладнано необхідним устаткуванням, закуплено
медичний інвентар. Першу медичну допомогу та консультації постійно надають лікар
вищої категорії та медична сестра.
Гуртожиток забезпечує потребу студентів Академії у житлі на 100%. В ньому
створено необхідні умови для проживання та відпочинку студентів. Житлова площа, що
припадає на одного студента у гуртожитку відповідає встановленим санітарним нормам і
правилам, державним будівельним нормам України. Житлова площа, що припадає на
одного студента у гуртожитку, складає 7 м 2, що відповідає санітарним нормам і
правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди
навчальних закладів», затвердженим наказом Деркоммістобудування України від
27.06.96 № 117.
Збереження, облік і використання приміщень, обладнання, приладів, матеріалів та
інших матеріальних цінностей здійснюється згідно з чинним законодавством. Санітарнотехнічний стан будівель, рівень охорони праці та техніки безпеки, виробничої та
протипожежної безпеки відповідають діючим вимогам. Наявність власної бібліотеки,
лабораторій та аудиторій з доступом до мережі Інтернет створює необхідні умови для
здійснення освітнього процесу.

Додаток 4

Таблиця 6.8.1

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі (освітній ступінь
бакалавр)
Адреса
приміщення

вул. Ливарна,
10
м. Дніпро
49044

Найменування
власника
майна

Дніпропетровська
обласна рада

Площа, кв. метрів

Найменування та
реквізити документа
про право власності
або оперативного
управління або
користування

загальна

призначена для
використаня під
час навчання за
спеціальністю, що
ліцензується

призначена для
використання за
іншими
спеціальностями
відповідно до
отриманої ліцензії

13535 м²

1732 м²

11803 м²

Лист
Дніпропетровської
обласної ради
№ВИХ-1671/0/2-16

Документ про право користування
(договір оренди)
строк дії
договору
оренди
(з _____по
______)

–

наявність
Наявність
державної нотаріального
реєстрації посвідчення

–

–

2. Забезпечення
приміщеннями
№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.

приміщеннями

навчального

9.2. Фортепіанна зала на 100 місць
9.3. Зала виконавської майстерності
на 50 місць
9.4. Зала оркестрової майстерності
на 80 місць
9.5. Хорова зала на 120 місць
9.6. Оркестрова зала на 115 місць
9.7. Зала хореографії

та

іншими

Площа приміщень, кв. метрів
у тому числі

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:
Велика концертна зала на 348
місць

призначення

усього

власних

орендованих

зданих в
оренду

4605,5 м²

4605,5 м²

–

–

2348,3 м²

2348,3 м²

–

–

218 м²
755,4 м2
700 м2

218 м²
755,4 м2
700 м2

–
–
–

–
–
–

1290 м2
212,0м2

1290 м2
212,0м2

–
–

–
–

1960 м2
261,1 м2
22 м2

1960 м2
261,1 м2
22 м2

526,9 м2
(сцена –
210 м2)
64,5 м2
60 м2

526,9 м2
(сцена –
210 м2)
64,5 м2
60 м2

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

141,3 м2

141,3 м2

135,5 м2
137,4 м2
218,2 м2

135,5 м2
137,4 м2
218,2 м2

–
–
–

–
–
–

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування
лабораторії,

Найменування
навчальної

Найменування
обладнання,

Опис обладнання,
устаткування

спеціалізованого
кабінету, їх площа , кв.
метрів
Лабораторія фольклору
та етнографії
(№255)
133,8 м2

дисципліни

устатковання, їх
кількість

ФАХ музикознавство

Системний блок - 3 од
Монітор - 3 од.
Колонки - 3 од.
Ноутбук Порт. система
«Panasonic» - 7 од.
Принтер - 2 од.
DVD-програвач - 6 од.
Телевізор - 5 од.
Мультимед.програвач
- 3 од.
Порт. СD-система - 1
од.
Муз. Центр - 2 од.
Стереомагнітола - 5 од.
Винчестер - 2 од.
Мікрофон - 2 од.
Об'єктив - 2 од.

Підготовка
магістерської
(дипломної) роботи

Лабораторія
звукозапису
152,4 м2

ФАХ Підготовка
магістерської
виконавської
програми

Звукова карта
Портативна студія
Диктофони - 2 од
Мікрофони - 8 од.
Відеокамера - 1 од.
Фотоаппарат 1 од.

Зала оркестрової
майстерності (№420)
141,3 м2

Оркестровий клас

Рояль - 1 од.,
Крісла - 96 од, Стільці
- 10 од.

Хорова зала (№419)
135,5 м2

Хоровий клас

Рояль - 1 од.,
Клавесин - 1 од.,
лавки для слухачів - 30
од.,
хорові лавки - 20 од.,

Системный блок 3
од.: «FRIME»,
«DEEPCOOL», «Intel»
Монітор - 3 од.:
«SAMSUNG»,
«HP»2,
Колонки - 3 од.:
«Caution», «Edifier»2
Ноутбук «ASUS»
Портативная
стереосистема для
кассет и дисков
«Panasoniс» - 7 од.
Принтер «Canon» - 2
DVD-програвач - 6:
«BBK» -4, «Philips» 1, «LG» -1
Телевізор - 5 од.:
«Samsung» 1, «JVC» 4
Мультимед.програвач
«Mystery»- 3 од.
Муз. Центр - 2 од.
«Samsung», « LG»
Стереомагнітола - 5
од.: «Mystery»(4)
«Hyundai» (1), Внеш.
Винчестер на 2ГВ - 2
од.
Микрофон - Октава
МК-012-01 2 од
Объектив - Panasonic
Lumix G 2 од.
Ноутбук ASUS Intel
Core i5 - 2 од.
Звуковая карта
Presonus- 1 од
портативна студія
Zoom R16 – 1 од.
диктофон Zoom H4 –
2 шт. диктофон Zoom
H6 – 1 од.
микрофон Neumann –
2 од.
микрофон AKG 3000
– 2 од.
микрофон AKG 1000
– 4 од.
Видеокамера Sony
HDR-SR12E (1)
Фотоаппарат Panasonic Lumix
DMC-FZ72
Рояль ««August
Furster»
Крісла м'які - 96 од.,
Стільці - 10 од.
Рояль «August
Furster» 1 - од.,
Клавесин - 1 од.,
лавки для слух 30 од.
(120 місць), хорові
лавки - 20 од.,

Фортепіанна зала
(№403) 64,5 м2

Фах
Концертмейстерський
клас

Кабінет іноземної мови
(№445) 48,2 м2

Іноземна мова

Кабінет музичнотеоретичних дисциплін
(№226) 29,8 м2

Виконавський аналіз
музичних творів

Рояль - 2 од.,
Крісла - 100 од.
Компютер - 1 од.,
монітор - 1 од.,
Колонки - 1 од., шафи
- 2 од., столи 9 од.,
стільці 17 од.
Ноутбук - 1 од,
колонки - 1 од.,
фортепіано - 1 од.
стіл - 9 од., шафа - 2
од., стілець - 17 од.

Рояль «Красный
октябрь»
Рояль «Estonia»
Крісла - 100 од.
Компютер «FRIME»,
монітор «HP»,
колонки «Edifier»
столи - 9, стільці - 17,
2 шафи для книг
Ноутбук «ASUS» - 1
Колонки «Caution» 1, столи - 9,
фортепіано «Україна»
- 1 од, , стільці - 17,
шафи для книг - 2 од.

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних
лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 025 «Музичне
мистецтво» освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» (освітній ступінь магістр)
Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа
Немає потреби

Найменування
навчальної
дисципліни
Немає потреби

Модель і марка
Найменування
Доступ до
персональних пакетів прикладних Інтернету, наявність
комп’ютерів, їх
програм (у тому
каналів доступу
кількість
числі ліцензованих)
(так/ні)
Немає потреби

Немає потреби

5. Інформація про соціальну інфраструктуру
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Гуртожитки для студентів
Житлова площа, що припадає на одного студента у
гуртожитку
3
Їдальні та буфети
4.
Кількість студентів, що припадає на одне посадкове
місце в їдальнях і буфетах (осіб)
5.
Актові зали
6.
Спортивні зали
7.
Плавальні басейни
8.
Інші спортивні споруди:
- стадіони
- спортивні майданчики
- корти
- тощо
9.
Студентський палац (клуб)
10.
Інші:
- концертна зала
№
з/п
1.
2.

Кількість

Немає потреби

Площа, кв. м

1
-

1960 м2
7 м2

1
5

261,1 м2
-

5
1
-

615,6 м2
755,4 м2
-

1
-

223,8 м2

-

-

1

736,9 м2

-

