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АКТ 

перевірки готовності навчального закладу 

до нового 2019-2020 навчального року 

 

 
Складений  27 серпня 2019 року. 

 

Повна назва, тип, № закладу вищої освіти, рік будівництва : 

Заклад вищої освіти «Українська академія друкарства», державна 

власність, відкрито з  1930  року. 

 

Повна адреса : м. Львів, вул. Під Голоском, 19. 

                          Телефон : (032) 242-23-40 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу вищої освіти : 

Дурняк Богдан Васильович – ректор Української академії друкарства 

 

              Перевірку проводила комісія в складі : 

 

1. Дурняка Б.В. – ректора Української академії друкарства. 

2. Угрина Я.М. – проректора з науково-педагогічної роботи. 

3. Семенюка Р.П. – проректора з адміністративно-господарської роботи. 

4. Хамули О.Г.  – начальника навчального відділу. 

5. Стеців Л.П. – декана  факультету медіакомунікацій та підприємсництва 

6. Миклушки І.З. – декана факультету видавничо-поліграфічних та 

інформаційних технологій. 

7. Петріва Р.І. – декана факультекту комп’ютерної поліграфічної 

інженерії. 

8. Гірняка О.М. – голови профспілкої організації працівників академії. 

9. Савчака О.Б. – головного інженера. 

10. Охоцінської О.В. – інженера з охорони праці. 

11. Лопушинської  Х.В. – голови студентського самоврядування. 

12. Тупичак Л.Л. – голови ППО студентів. 

 

              Комісія встановила : 

1.Наявність документації (планів, навчальних програм) : навчальні 

програми; перспективні плани відповідають сучасним вимогам. 

Кількість кабінетів: всього – 95, з них – 35 лабораторій. 

 

 У 2019-2020 навчальному році в закладі вищої освіти заплановано 

83 груп,  2560 студентів. 
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2. Наявність проекту плану роботи закладу вищої освіти на новий 

навчальний рік : є в наявності. 

 

3. Якість ремонту : 

 - капітального : відповідає вимогам; 

 - поточного : відповідає вимогам. 

   Хто виконував роботи з ремонту будівель: відповідає вимогам. 

 

4. Стан території та її площа: відповідає вимогам; 62410 кв.м. 

 

5. Наявність майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: санітарна 

бетонована площадка з контейнерами для побутового сміття. 

Каналізація централізована, підключена до міської  каналізаційної 

мережі. 

 

6. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан: відповідає 

вимогам. 

 

7. Спортивний майданчик, його технічний стан:  5 спортивних залів, 3 

спортивних майданчиків. 

 

8. Готовність гуртожитків до прийому студентів: 

 

 

Кількість 

кімнат для 

проживання 

Кількість 

ліжок 

кімнатах 

Площа 

на 

одного 

учня 

Наявність меблів 

тумбочки стільці столи шафи 

Гуртожиток 

№1 
188 475 6,4 кв.м 475 475 188 188 

Гуртожиток 

№ 3 
192 480 6,4 кв.м 480 480 192 192 

 

9. Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності: відповідає 

вимогам. 

 

10. Розміри спортивного, актового залів, наявність обладнання та інвентаря 

за нормами, їх стан : загальна площа спортивних талів та спортивних 

майданчиків  2800 кв.м.,  спортзали, облаштовані спортінвентарем, 

який відповідає вимогам, актова зала має площу 196 кв.м.  

 

11. Наявність їдальні, її стан : 3 буфети, загальною площею 429,4 кв.м. ; 

технологічне, механічне і холодильне обладнання відповідає діючим 

каталогам. 

 Санітарний стан відповідає вимогам. 

 Умови для миття рук - наявні. 
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12. Організація питного режиму: вода комунального водогону, відповідає 

ДСТу, 2874-82 «Вода питна». 

 

13. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: медичний кабінет. 

 

14. Хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я студентів : 

комунальне некомерційне підприємство  «Перша міська поілклініка  

м.Львова» 

 

15. Стан меблів (у кабінетах,  аудиторіях, лабораторіях): відповідає 

вимогам. 

 

16. Відомості про книжковий фонд бібліотеки : 

  - обсяг навчальної літератури – 367 094 примірників. 

 

17. Готовність навчального закладу до зими, характер опалювальної 

системи (котельня, теплоцентраль) їх стан : теплоцентраль, котельні. 

Чи обпресована опалювальна система – так. 

 

18. Тип освітлення: змішане. Чи забезпечені навчальні кімнати 

освітленням за нормою: забезпечені. 

 

19. Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення (висновок акта 

підписує особа, відповідальна за електрогосподарство закладу освіти) : 

проведена  21 серпня  2018 р. 

 

20. Наявність і стан протипожежного обладнання (крани, шланги, 

вогнегасники, рукави, тощо): протипожежний водопровід, крани, 

рукава, вогнегасники ВП-5 – згідног норм. 

- Наявність ППА, сигнал виведено: приміщення не обладнані АПС  

  

21. Наявність і стан інженерних комунікацій, водопостачання: 

водопровідна мережа відповідає вимогам каналізації, каналізаційна 

мережа відповідає вимогам. 

 

22. Стан центральної вентиляції, можливості для дотримання 

повітрообміну в закладі освіти : існує припливно-витяжна вентиляція. 

 

23. Забезпеченість педагогічними та науково-педагогічними кадрами : 

відповідає вимогам. 

 

24. Висновок комісії про готовність закладу вищої освіти до нового 

навчального року : 

 




