
Матеріально-технічне забезпечення КЗ «Чернігівський базовий 

фаховий медичний коледж» 

Навчальні заняття проводяться в кабінетах і 

лабораторіях, розташованих у 4-х навчальних 

корпусах та в лікувально-профілактичних 

установах. 

Загальна площа приміщень – 9568,05 м
2
, 

навчальні приміщення – 5033,6 кв.м. 

В коледжі наявний гуртожиток на 200 місць 

(розмір плати за користування гуртожитком 

становить 392 грн.), яким забезпечуються всі 

бажаючі студенти.  Всі 

приміщення коледжу 

відповідають санітарно-

технічним вимогам до приміщень навчальних закладів.  

Наявний спортивний тренажерний зал, спортивний 

зал, кімнати для переодягання, інвентарна кімната, кабінет 

фізичного виховання. Обладнання та оснащення 

спортивного і тренажерного залів відповідають вимогам санітарних норм. 

Обладнана волейбольна площадка.  

   У коледжі наявний буфет площею 86,4 

кв. м., санітарно – гігієнічний стан якого 

задовільний. Приміщення складається з 

мийочної столового посуду, торгової зали з 

роздаточною; санітарно - побутових та інших 

приміщень. 
 

Функціонують окремі гардероби для 

студентів. 



       Будівлі КЗ «Чернігівський базовий медичний коледж» (навчальні 

корпуси № 1,2,3,4, гуртожиток, спортивна база) відповідають вимогам 

санітарних норм щодо утримання та умов організації навчання, фізичного 

виховання та проживання («Умови виховання і навчання», Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»). Режим 

провітрювання забезпечується. Температурний режим підтримується в межах 18-

20°С. Наявні необхідні учбові приміщення. Наявний спортивний зал площею 115,7 

кв. м., його санітарно - гігієнічний стан задовільний. Умови, створені у 

спортивному залі, з необхідним набором допоміжних і підсобних приміщень: 

спортивний тренажерний зал, спортивний зал, кімнати для переодягання, 

інвентарна кімната, кабінет фізичного виховання, задовільні. Обладнання та 

оснащення спортивного і тренажерного залів відповідають вимогам санітарних 

норм. Обладнана волейбольна площадка. 
 

Наявна природна та штучна вентиляція приміщень, система центральної 

каналізації, система холодного водопостачання, система гарячого водопостачання, 

електропостачання, теплопостачання (теплова енергія ТЕЦ та природний газ). 

Вода відповідає вимогам  Державного стандарту "Вода питна", санітарно-

технічний стан водопроводу, систем гарячого водопостачання, електропостачання – 

задовільний. Каналізація підключена до центральної мережі, її стан задовільний. 

Санітарно-технічний стан туалетів – задовільний. 

Приміщення, що надаються в оренду, відсутні. 

Навчальний процес проводиться в 42 навчальних кабінетах  та 7 

лабораторіях. Всі кабінети паспортизовані, оформлені журнали інструктажу з 

охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.  

          У 2018 році створено новий Музей 

коледжу.  

У коледжі функціонує бібліотека. Площа 

бібліотеки складає 357,9 м
2
. Книжковий фонд 

бібліотеки налічує 52945 примірників, з них 

навчальної літератури – 20 824 примірників. 



Кількість читачів – 957 осіб. 38 тисяч 294 грн. витрачено в поточному році на 

закупівлю підручників. 

Приміщення бібліотеки складається з абонемента, читального залу на  90 

посадочних місць і 2 кімнат книгосховища.  

На сьогодні в коледжі використовується 106 комп’ютерів та ноутбуків (67 

комп’ютерів, 39 ноутбуків), є підключення до мережі Інтернет; 30 принтерів, 9 

сканерів,  7 ксероксів, мультимедійне обладнання, відеокамери і ін. 

Все це дає можливість широко використовувати технічні засоби навчання у 

навчальному процесі кожним викладачем та лаборантом. 

Персональними комп’ютерами оснащені і 

кабінети практичного навчання, що дає можливість 

демонструвати фільми і презентації під час 

проведення практичних занять. 

Крім кабінетів і лабораторій, у 

розпорядженні студентів є  2 комп’ютерні класи на 

20 робочих місць. Щорічно навчальне обладнання 

та оснащення поповнюється.  

Проведено капітальний ремонт будівлі 

навчального корпусу №2, ремонт харчоблоків 

гуртожитку (заміна електроплит). Для бібліотеки 

закуплено навчальної літератури на суму 38 тисяч 

294 грн; медичне обладнання – на 54 тисяч 600 гривень; комп’ютерна техніка  – 

на 37 тисяч 693 грн та ін. 

Закуплено: ноутбуки, відеокамери та мультимедійне обладнання для 

дистанційного навчання, кісневий концентратор, фантоми, медінструментарій та 

обладнання, спортивний інвентар, наочні матеріали і інше. 


