Довідка
про матеріально-технічне забезпечення навчального
процесу в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
Навчальні приміщення Національного університету «Києво-Могилянська
академія» розташовані на чотирьох майданчиках в м.Києві: на вулицях
Сковороди, 2, 14, Волоській, 8/5, Набережно-Хрещатицькій, 27, Глазунова, 2/4.
Всі приміщення НаУКМА відповідають санітарним нормам, правилам
пожежної безпеки, нормам з охорони праці, знаходяться в задовільному
санітарно-технічному стані і забезпечені необхідним обладнанням.
Навчання в університеті здійснюється в 11 навчальних корпусах, бібліотеці
ім. Антоновичів та приміщеннях Культурно-мистецького центру загальною
площею будівель 41 497 кв. м.
Кількість площ навчально-лабораторних приміщень на 1 студента:
41497 кв. м.: 4066 чол. = 10,2 кв. м.
В навчальному процесі використовуються 182 аудиторії, у тому числі:
 лекційні та аудиторні приміщення -111, з них 35 обладнані аудіо-, відеотехнікою;
 навчальні лабораторії – 22;
 спеціалізовані комп’ютерні лабораторії – 32;
 спеціалізовані кабінети -13;
 спортивні зали - 4.
Навчальний процес забезпечується обладнанням, приладами, інструментами
та матеріалами у відповідності до вимог навчальних планів і програм навчальних
дисциплін, зокрема, університет має:
 потужну наукову бібліотеку (9 підбібліотек);
 потужний інформаційно-обчислювальний центр;
 навчальну лабораторію інформатики;
 відділ технічних засобів навчання.
Загальна кількість комп’ютерів у НаУКМА становить 480 одиниць, строки
експлуатації яких - не більше восьми років.
Придбання матеріалів, інструментів і обладнання здійснюється відповідно
до Закону України «Про публічні закупівлі». Їх належний бухгалтерський облік і
зберігання забезпечуються відповідно до чинного законодавства.
НаУКМА постійно приділяє увагу розвитку соціальної сфери.
Мережу соціальної інфраструктури університету складають:
- гуртожитки для студентів і аспірантів;
- їдальні та кафе;
- культурно-мистецький центр та кінозал;
- служба соціально-психологічної адаптації;
- центр працевлаштування студентів та випускників;
- кредитна спілка «Поміч»;
- спортивний зал та три зали силової підготовки.

На балансі НаУКМА знаходяться гуртожитки, що розташовані за адресами:
м. Київ, вул. Харківське шосе, 17; м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 14б, м. Київ,
вул. І. Кудрі, 31а, Київська область, смт Ворзель, вул. Кленова, 6а. В гуртожитки
університету в першу чергу заселяються студенти та аспіранти, які мають пільги.
До питань розподілу місць у гуртожитках та поселення активно залучені
старости та представники студентства.
Університет приділяє увагу розвитку спорту, має спортивну базу в складі
якої: спортивний зал, тренажерний зал, зал силової підготовки та гімнастичний
зал. Крім цього, НаУКМА додатково орендує доріжки в плавальному басейні.
Кафедрою фізичного виховання університету створено додаткові групи та
спортивні секції, що дають можливість поліпшити фізичний стан студентів.
Університет має культурно-мистецький центр з актовою залою на 700 місць.
Ще одна актова зала на 200 місць знаходиться в корпусі №1, кінозал на 50 місць в корпусі №9.
Соціальна інфраструктура є достатньо розвиненою та відповідає
нормативним вимогам.

