
Додаток 30  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, бібліотека,  

спортивний зал тощо) 

Найменування 

власника майна 

Площа, 

кв. метрів 

Найменування та 

реквізити документа 

про право власності 

або оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування (договір оренди) 

строк дії 

договору оренди 

(позички, 

користування) (з 

_____  

по _____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

Пр.Миру, 43 (корпус 

№1) 

Чернігівська 

обласна рада 

2095,95 

кв.м 

Договір оренди 

нерухомого майна 

№7 від 27.06.2019 

р. 

 

З 1.07.2019 р по 

25.06.2022 р. 
+  

Вул. П’ятницька,42 

(корпус №2) 

КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий 

медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

637,9 

кв.м 

Свідоцтво на право 

власності від 

20.12.2006 р.                 

САВ №110036          

Витяг про 

реєстрацію права 

 + + 



власності 

№13012037 від 

22.12.2006 р. 

ССВ№135312 

Вул. П’ятницька,42 

(корпус №3) 

КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий 

медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

527,6 

кв.м 

Свідоцтво на право 

власності 

20.12.2006 р. САВ 

№110036              

Витяг про 

реєстрацію права 

власності 

№13012037 від 

22.12.2006 р.               

ССВ № 135312 

 + + 

Вул. Щорса,1 

(корпус №4) 

КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий 

медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

284,4 

кв.м 

Свідоцтво на право 

власності 

26.03.2007 р. ЯЯЯ 

№682648                 

Витяг про 

реєстрацію права 

власності 

№14095306 від 

02.04.2007 р.                

ССС № 183139 

 + + 



Вул. П’ятницька, 

42 (гуртожиток) 

КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий 

медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

2296,3 

кв.м 

Свідоцтво на право 

власності  

20.12.2006 р. 

САВ №110036               

Витяг про реєстрацію 

права власності 

№13012037 від 

22.12.2006 р.                  

ССВ № 135312 

 + + 

Вул. П’ятницька,42 

 

КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий 

медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

136,3 

кв.м 

26,6 кв.м 

33,9 кв.м 

Свідоцтво на право 

власності 

20.12.2006 р. САВ 

№110036               

Витяг про 

реєстрацію права 

власності 

№13012037 від 

22.12.2006 р.              

ССВ № 135312 

 + + 

Вул. 

П.Осипенко, 

 буд. 2 а 

КЗ «Чернігівський 

базовий фаховий 

медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

3529,1 

кв.м 

Свідоцтво на право 

власності 15.12.2008 

САВ №988482 Витяг 

з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно №126432175 

від 05.06.2018 р. 

 + + 

  



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 
оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

5033,6 2937,65 2095,95 
- 

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

2696,9 1393,3 1303,6 - 

комп’ютерні лабораторії 
69,4 69,4 - - 

спортивні зали 
115,7 115,7 

- - 

2. Приміщення для педагогічних 
працівників 

128,5 113,3 15,2 
- 

3. Службові приміщення 
1665,2 888,05 777,15 

- 

4. Бібліотека, у тому числі читальні 
зали 

357,9 357,9  
 

5. Гуртожитки 
5825,4 5825,4 

- - 

6. Їдальні, буфети (в будівлі 
гуртожитку) 

86,4 86,4 
- - 



Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 
оренду 

7. Медичні пункти (в будівлі 

гуртожитку) 

17,4 17,4 
- - 

8. Інші     

 

  



  



3. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності  за спеціальністю  

__________________________223 Медсестринство___________________ 

                                                     (код та найменування спеціальності) 

 

№ 

п

/

п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Вид засобу 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Найменування обладнання, 

устаткування,  

їх кількість 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, її 

площа, кв. метрів 

(адреса 

приміщення, в 

якому 

розташовується 

лабораторія, 

спеціалізований 

кабінет) 

1 2 3 4 5 

1 Українська мова за 

профспрямуванням 

Культурологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти – 15 

Стіл – 1 

Стілець для викладача – 1 

Шафа – 3 

Дошка – 1 

Телевізор 

Стенди, таблиці, портрети, МК 

Стільці – 30 

Відеокасети – 12 

ММС-1 

Кабінет 

української 

мови, 

української 

літератури та 

культурології 

64,7 кв.м 

2 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

Парти - 15 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 30 

Шафа  - 1 

Дошка - 1 

Магнітофон, відеомагнітофон, 

Кабінет 

іноземної мови 

36,8 кв.м 



провадження 

освітньої 

діяльності 

відеокасети, годинник, посібники, 

таблиці, схеми, МК і т.д. 

3 Історія України 

Історія 

медсестринства 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти - 15 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 31 

Шафа - 3 

Дошка – 1 

Практичний довідник „Історія” 

Карти світу,   

Стенди,  

Історія України в таблицях, МК, 

стенди, схеми, таблиці і т.д. 

ММС 

Кабінет історії 

51,5 кв.м 

4 Основи 

правознавства, 

філософія, соціологія, 

основи економічних 

теорій 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти - 16 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 32 

Шафа  - 1 

Дошка - 1 

Сейф – 1 

Трибуна – 1 

Телевізор 

Відеомагнітофон 

і т.д 

ММС 

Кабінет  

соціально-

економічних 

дисциплін 

51,5 кв.м. 

5 Медична біологія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

Парти - 15 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 30 

Шафа  - 2 

Дошка - 1 

Таблиці, посібники, 

Підручники 

ММС 

Кабінет 

медичної 

біології 

34,9 кв.м 



діяльності 

6 Основи біофізики 

та медичної апаратури 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти – 8 

Стільці – 16 

Стіл для вчителя – 1 

Вентилятор – 1 

Витяжна шафа - 1 

Шафа – 2 

Дошка - 1 

лабораторне обладнання,  прилади  

  для забезпечення  виконання  

практичних,  лабораторних  і  

дослідних робіт 

Кабінет основ 

біофізики 

47 кв.м 

 Основи біофізики 

та медичної апаратури 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стіл для лаборанта - 6 

Стілець для лаборанта - 6 

Шафа - 6 

Комп’ютер - 4 

Полиці - 6 

Схеми 

Таблиці, 

Методичні комплекси 

Тумби приставні 
- 6 і т.д. 

Лаборантські 

15,4 кв.м 

7 Основи медичної 

інформатики 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стіл для викладача -1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 21 

Столи - 21 

Шафа - 1 

Дошка - 1 

Навчальні комп'ютерні комплекси 

(конфігурація  1+10) – 2 

комплекси з  

легалізованим  програмним 

забезпеченням - 1 комплекс на 

навчальний  

заклад (обладнано 20 робочих 

Кабінет 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

66 кв.м 



місць) 

Сканер, принтер, тумби, 

Вогнегасник 
Захисні екрани і т.д. 

8 Фізика, біофізика Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти – 8 

Стільці – 16 

Стіл для вчителя – 1 

Вентилятор – 1 

Витяжна шафа - 1 

Шафа – 2 

Дошка - 1 

лабораторне обладнання,  прилади  

  для забезпечення  виконання  

практичних,  лабораторних  і  

дослідних робіт 

Лабораторія 

фізики, 

біофізики та 

медичної 

апаратури 

34,9 кв.м 

9 Медична хімія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти – 8 

Стільці – 16 

Стіл для вчителя – 1 

Вентилятор – 1 

Витяжна шафа - 1 

Термостат 

Шафа – 8 

Шафа технічна спеціальна – 2 

Мікроскопи – 8 

Штативи - 8 

Дошка - 1 

лабораторне обладнання,  реактиви, 

прилади  

  для забезпечення  виконання  

практичних,  лабораторних  і  

дослідних робіт 

Лабораторія 

медичної хімії 

40,1 кв.м 

1

0 

Медична біологія, 

мікробіологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

Парти - 15 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 30 

Шафа  - 1 

Дошка – 1 

Мікроскопи – 11 

Лабораторія 

мікробіології 

34,9 кв.м 



провадження 

освітньої 

діяльності 

Модель „Генетика крові”- 1 

Моногібридне схрещення  

Дигібридне схрещення 

Наслідування резус фактора 

Єкран для динамічних посібників, 

мікропрепарати, лупи, лотки, 

лабораторне обладнання,  прилади  

  для забезпечення  виконання  

практичних,  лабораторних  і  

дослідних робіт і т.д. 

ММС 

 Медична біологія, 

мікробіологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стіл для лаборанта - 3 

Стілець для лаборанта - 3 

Шафа - 3 

Комп’ютер - 2 

Полиці - 6 

Схеми 

Таблиці, 

Методичні комплекси 

Тумби приставні 
- 4 і т.д. 

Лаборантські, 

7,6 кв.м 

1

1 

Фізичне виховання Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Ядра – 13 

М’ячі баскетбольні – 3 

Ваги-7 

Мостик відкидний – 1 

Палки лижні – 52 

Гранати метальні – 5 

Обруч – 5 

Шахмати – 23 

Кріплення для лиж – 37 

Штанги – 2 

Стійки волейбольні – 2 

Шашки – 20 

Диски – 3 

Канат – 1 

Перекладини – 2 

Велотренажер – 1 

Мати – 2 

Фізкультурно-

оздоровчий зал 

115,7 кв.м 



Динамометр – 1 

Лижі, пістолети стартові, 

Столи, палатки, ковзани, ракетки та 

м’ячі тенісні, секундоміри, шиповки, 

дошка роликова, костюми, футболки, 

відра і т.д. 

1

2 

Фізичне виховання Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Комплекс тренажерного обладнання - 

1, 

Стіл - 1, кінь - 2, 

Скакалки - 30, штанги -2, ваги - 15,  

Гімнастична стінка - 1 і т.д. 

Тренажерний зал 

46,9 кв.м 

1

3 

Анатомія 

патоморфологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Череп – 1 

Набір хребців –1 

Мікроскопи -8 

Тонометр – 2 

Відеофільми – 4 

Шафа з антресоллю – 8 

Стіл учбовий -1 

Стільці учнівські – 15 

Стіл письмовий -1 

Трибуна -1 

Стіл комп’ютерний – 1 

Монітор -1 

Принтер -1 

Модель «Торс людини»-2 

Скелет тулуба -2 

Скелет плода -1 

Модель «Легені людини» -2 

Кисть -1 

Лопатка -1 

Плечова кістка -1 

Променева та мінт. кістка – 1 

Ребра (набір) -1 

Лабораторія 

анатомії, 

патоморфології 

40,6 кв.м 



Тазова кістка – 1 

Таз – 1 

Розріз черепа -4 

Череп людини -4 

Скулова кістка – 2 

Верхні челюсті -4 

Скронева кістка-3 

Тім’яна кістка –23 

Лобна кістка -4 

Нижня челюсті -4 

Затилочна кістка –5 

Криж  -2 

Скелет новонародженого -1 

Модель глотки -2 

Гортань – 2 

Таблиці – 2 

Залоза внутрішньої секреції -3 

Скелет – 2 

Муляжі кожі -1 

Муляж нирок – 3 

Муляж спинного мозку – 1 

Муляж системи органів травлення – 1 

Муляж мозку – 1 

Муляж вуха – 2 

Апарат Панчекова- 2 

Мозок чоловіка –4 

Кругообіг – 1 

Кругообіг нирок–2 

Муляж серця – 3 

Модель на плівці –2 

М’язи долоні -1 

М’язи гортані -1 

ММС 

1

4 

Фізіологія 

патфізіологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

Стерилізатор – 1 

Дошка -1 

Сейф -1  

Люксметр -1 

Тонометр -1 

Стільці -23 

Стіл з тумбочкою -1 

Лабораторія 

фізіолоії та 

патфізіології 

25,9 кв.м 



для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Шафа -11 

Стіл-1 

Тумбочка -1 

Стіл для занять -2 

Лоток емальований прямок. – 5 

DVD -1 

Телевізор -1 

Комп’ютер -1 

1

5 

Екологія 

Профілактична 

медицина 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стерилізатор – 1 

Дошка -1 

Сейф -1  

Люксметр -1 

Тонометр -1 

Стільці -23 

Стіл з тумбочкою -1 

Шафа -11 

Стіл-1 

Тумбочка -1 

Стіл для занять -2 

Лоток емальований прямок. – 5 

DVD -1 

Телевізор -1 

Комп’ютер -1 

Лабораторія 

екології та 

профілактичної 

медицини 

34,9 кв.м 

1

6 

Латинська мова Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти - 16 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 32 

Шафа  - 1 

Дошка - 1 

Таблиці – 7 

МК 

Словники- 2 

Кабінет 

латинської мови 

з медичною 

термінолоією 

40,5 кв.м 

1

7 

Загальна та медична 

психологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

Парти - 16 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 32 

Шафа  - 1 

Кабінет 

загальної та 

медичної 

психології 



користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дошка - 1 

Таблиці – 7 

МК 

40,5 кв.м 

1

8. 

фармакологія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Тонометр-1, тумбочка-2, столи-9, 

стільці-20, стіл письмовий-1, 

комп’ютер-1, принтер -1, 

медикаменти 

Кабінет 

фармакології та 

медичної 

рецептури 

47,9 кв.м 

1

9. 

Основи екології 

Профілактична 

медицина 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стерилізатор – 1 

Дошка -1 

Стільці -23 

Стіл з тумбочкою -1 

Шафа -11 

Стіл-1 

Тумбочка -1 

Стіл для занять -2 

Лоток емальований прямок. – 5 

Лабораторія 

основ екології та 

профілактичної 

медицини 

36,8 кв.м 

2

0. 

Основи охорони праці 

та охорона праці в 

галузі, БЖД 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

Столи - 15 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 30 

Шафи  - 5 

Дошка - 1 

МК, підручники, 

Відеотека, папки-5, 

Кабінет основ 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності 

та охорони 

46,6 кв.м 



освітньої 

діяльності 

Протигази – 4, 

Дозиметри – 2, сумка медична, АІ-1 і 

т.д. 

ММС 

2

1 

Соціальна медицина 

та організація охорони 

здоров’я 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Столи маніпуляційні-10, 

Тренажери для в/м ін’єкцій -5, 

тренажери для в/в ін’єкцій- 5, 

медикаменти, шприци, печатки, і т.д., 

штативи -7, серветки, халати медичні 

-15, термометри, тонометр-2, шкафи 

для медикаментів -1, фантоми 

сідниці-2, фантоми в/в та в/м ін’єкцій 

-2 і т.д. 

Кабінет 

соціальної 

медицини та 

організації 

охорони 

здоров’я 

36 кв.м 

2

2 

Догляд за хворими та 

маніпуляційна техніка 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Тонометри-3,, стерилізатор -2, 

спирометр-1, штатив ШДВ-4, 

урометр-1. табуретки10, стіл 

маніпуляційний-13, фантом сідниці -

1,фантом катетеризації чоловічий –1, 

фантом в/в ін’єкцій—4, фантом 

катетеризації жіночий-1, фантом 

сідниця -1, стільці-11, шафи -8, стіл 

письмовий -1, столи учнівські-1, 

медінструменти -40, кружка Есмарха, 

лотки, пінцети, затискачі, киснева 

подушка і т.д., тренажер в/в ін’єкцій-

7, столик інструментальний-1, 

фантом для ін’єкцій -5, лялька-6, 

апарат Боброва-1,халати медичні-12. 

інгалятори-5. джгут. Термометри, 

серветки, медикаменти і т.д., плакати 

-1 і т.д. 

ММС 

Кабінет 

доклінічної 

практики з 

догляду за 

хворими та 

медичної 

маніпуляційної 

техніки      № 1 

35,4 кв.м 

2

3 

Основи 

медсестринства 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

Столи маніпуляційні-9. столи 5, 

стільці-7, тонометри-4, шафа медична 

-6. фантом катетеризації чоловічий та 

жіночий-3, , фантом сідниці -1, 

стерилізатор -1, КСК бікс-4, шафи-4, 

Кабінет основ 

медсестринства  

№ 1 

36 кв.м 



користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

принтер-1, ляльки, лотки, шпателя, 

затискачі, пінцети, медикаменти і т.д., 

муляж руки-2, халати медичні -5. 

комп’ютер -1, фантом хвороб горла-1. 

ММС 

2

4 

Догляд за хворими та 

маніпуляційна техніка 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Столи-5, стільці-13, тонометри—6, 

шафа медична -1, інгалятор-1, 

електрорушник- 1, урометр-1, бікс-2, 

фантом сідниці-1, фантом 

катетеризації жіночий- -1, фантом в/в 

ін’єкцій, фантом сідниці-1, 

ортопедичний-муляж руки -1, стіл 

приставний-6, зонди, кружка 

Есмарха, катетери, лотки, затискачі і 

т.д., манжет тренажер в/в ін’єкцій-3, 

тонометр-1, ходунки-1, тренажер в/м 

ін’єкцій, крапельниці-4, , муляж руки-

7, ляльки-2, фантом катетеризації 

чоловічий та жіночий-2, тренажери 

для в/м та п/ш ін’єкцій, комплексний 

фантом хвороб горла 

Кабінет 

доклінічної 

практики з 

догляду за 

хворими та 

медичної 

маніпуляційної 

техніки   № 2 

34 кв.м 

2

5 

Основи 

медсестринства 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Столи-4, стільці-11, фантом 

сідничний-1, фантом чоловічий-1, 

шафа медична -2, стерилізатор -1, 

тонометри-4, стіл інструментальний-

3, бікси-3, фантом катетеризації 

жіночий-малий-1, тренажер для в/м, 

в/в, п/ш ін’єкцій-, муляжі руки в/в 

ін’єкцій-, медикаменти, зонди, 

катетери, пінцети, затискачі і т.д. 

ММС 

Кабінет основ 

медсестринства  

№ 2 

44,2 кв.м 

2

6 

Внутрішня медицина Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

Тонометри-10, сейф-1, стіл 

маніпуляційний-1, фантом сідничний-

1, фантом катетеризація жіночий-1, 

столи-6, стілець-12, кружка Есмарха, 

Кабінет 

доклінічної 

практики з 

внутрішньої 



знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

міхур для льоду, зонди корнцанги, 

спирометр сухий, динамометр 

ручний, кювети, штативи ШВМ, 

затискачі, пінцети, термометри. 

Скальпель, спринцівки і т.д., 

стетофонендоскоп -3,, динамометр 

ручний-1, бікси2, апарат Боброва-1, 

ел.модем на плівці-1,, муляж для 

ін’єкцій-1, фантом  жіночих статевих 

органів-1, фантом чоловічих статевих 

органів -1, фантом в/в ін’єкцій-1, 

фантом сідничний-1 

медицини  

42 кв.м 

2

7 

Медсестринство у 

внутрішній, сімейній 

медицині, 

геронтології та та 

паліативній медицині 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Тонометри-10, сейф-1, стіл 

маніпуляційний-1, фантом сідничний-

1, фантом для катетеризації жіночий-

1, столи-6, стілець-12, кружка 

Есмарха, міхур для льоду, зонди 

корнцанги, спирометр сухий, 

динамометр ручний, кювети, штативи 

ШВМ, затискачі, пінцети, 

термометри. Скальпель, спринцівки і 

т.д., стетофонендоскоп -3,, 

динамометр ручний-1, бікси2, апарат 

Боброва-1. 

Кабінет 

медсестринства 

у внутрішній, 

сімейній 

медицині, 

геронтології та 

та паліативній 

медицині 

19 кв.м 

2

8 

Хірургія та онкологія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стіл операційний -1 

Апарат Елізарова -1  

Комп’ютер – 1 

Пластиковий манекен медсестри -1 

 Стінка-шафа і секційна -1 

Столи аудиторні -2 

Стільці – 10 

Стіл письмовий -1 

Затискачі -9 

Спиці -4 

Тренажер в/в ін’єкцій -1 

Столи інструментальні -2 

Дошка -1 

Фантом для катетеризації жіночий -1 

негатоскоп -1  

сейф-1 

Кабінет хірургії 

та онкології 

19,8 кв.м 



 стільці -1 

стіл -1 

стіл компютерний -1 

телевізор -1 

відеомагнітофон -1 

фантом для катетеризації чоловічий- 

1 

набір імітаторів ран -1 шини 

ортопедичні -2 

принтер-1 

штативи, шпателі. Трахеостомічні 

трубки. Ретрактори, затискачі, 

язикотримачі, голкотримачі -1 

ляльки- 2 

таблиці -25 

троакар -1 

серветки -10 

ММС 

2

9 

хірургія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Опромінювач кварцевий  

Стіл медичний-1 

Дошка-1 

Стіл маніпуляц.-1 

Стіл учбовий-1 

Стіл письмовий-1 

Стільці-11 

Фантом катетеризації жіночий- 2 

Столик інструментальний-6 

Ляльки-1 

Шини-4 

Медикаменти-30 

Набір хірургічних інструментів-50 

Коробка стерилізаційна -1 

Кабінет хірургії 

та невікладних 

станів №3 

22 кв.м 



3

0 

хірургія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Шафа навісна -1 

Тонометр цифровий – 1 

Столи – 2 

Тумбочки -2 

Дошка -1 

Наст. прил.в/м ін’єкц. -1 

Столик інструментальний- 2 

Спец костюм- 1 

Стіл письмовий- 1 

Стільці -10 

Шафа навісна -1 

Тонометр -1 

Троакар -1 

 бікс-1 

Милиці -2 

Медінструменти -9 

Шприц Жане -1 

Ранорозширювач -2 

Гачки для розширення  

ран -4 

Фантом першої меддопомоги-1 

Стіл операційний -1 

Апарат Єлізарова -1  

Комп’ютер – 1 

Пластиковий манекен медсестри -1 

 Стінка-шафа і секційна -1 

Столи аудиторні -2 

Стільці – 10 

Стіл письмовий -1 

Затискачі -9 

Спиці -4 

Тренажер в/в ін’єкцій -1 

Столи інструментальні -2 

Дошка -1 

Фантом для катетеризаціъ жіночий -1 

негатоскоп -1  

сейф-1 

 стільці -1 

стіл -1 

стіл комп. -1 

Кабінет хірургії 

№2  

21 кв.м 

 



телевізор -1 

відеомагнітофон -1 

фантом для катетеризації чоловічий- 

1 

набір імітаторів ран -1 шини 

ортопедичні -2 

принтер-1 

штативи, шпателі. Трахеостомічні 

трубки. Ретрактори, затискачі, 

язикотримачі, голкотримачі -1 

ляльки- 2 

таблиці -25 

троакар -1 

серветки -10 

Опромінювач 

 кварцовий -1 

Стіл медичний-1 

Дошка-1 

Стіл маніпуляц.-1 

Стіл учбовий-1 

Стіл письмовий-1 

Стільці-11 

Фантом катетеризації жіночий- 2 

Столик інструментальний-6 

Ляльки-1 

Шини-4 

Медикаменти-30 

Набір хірургічних інструментів-50 

Коробка стерилізаційна -1 

ММС 

3

1 

Педіатрія, 

Медсестринство в 

педіатрії 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

Тонометри-4, сейф -1, шафа медична 

-1, ваги для новонароджених 1, ліжко 

дитяче -1, стільці-12, маніпуляційний 

стіл-1, шафа інструментальна - 2, 

лялька-фантом-4, принтер-1, 

комп’ютер-1, фантом сіднички-1, 

тренажер в/в ін’єкцій-1, шафи-8, 

столи-3, подушка киснева-1, ростомір 

-1, муляж руки -1, медикаменти, 

медичний інструментарій,  телевізор -

Кабінет педіатрії 

№1 

30,2 кв.м 



діяльності 1, DVD, фантом хвороб горла, 

інкубатор дитячий-1 і т.д. 

3

2 

педіатрія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Шафа-2, столи-3, стільці-12, лялька-1, 

фантом для в/в ін’єкцій-1 шафа 

медична -1, ваги для новонароджених 

1, ліжко дитяче -1, стільці-12, 

маніпуляційний стіл-1, шафа 

інструментальна -, тренажер 

новонароджений макет -2, комплект 

фантомів-1 

Кабінет педіатрії 

№2 

43,7 кв.м 

3

3 

педіатрія Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Комплексний фантом голови-1, шафа-

1, столи-5, стіл маніпуляційний-5, 

тонометри-1, ваги для дітей-1, шафа 

медична-1, стільці-11, тонометр 

педіатричний-1, фантом годування 

груддю-1 

ММС 

Кабінет педіатрії 

№3 

56 кв.м 

3

4 

Акшерство, 

гінекологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Шафа для інструментів -5, столи-5, 

столи інструментальні - , лялька 

акушерська-4, стільці- 11, 

язикотримач-1, ротоорозширювач-1, 

стетоскоп акушерський-1, фантом 

акушерський-1, дзеркала, крючки, 

ножиці для плода, кюретки. Бікси і 

т.д. 

Кабінет 

акушерства та 

гінекології №2 

22,3 кв.м 

3 Акшерство, Матеріальні та Телевізор-1, комп’ютер -1, Кабінет 



5 гінекологія нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

акушерський фантом-1, імітатор 

пологів -1, інкубатор дитячий -1, 

столи маніпуляцій ні- 2, шафа 

мелична -1, таз жіночий -9, кукла 

акушерська – 10, дзеркала 

гінекологічні, щипці.катетери і т.д., 

стільці-12, DVD-магнітофон-1, 

принтер-столи – 3, тонометри-1, 

кінофільми «Пологи»- 1, газомір-1, 

матка з придатками та яєчниками -1, 

медичні та акушерські інструменти, 

крісло гінекологічне -1, фантом 

акушерський з лялькою-2, 

краніокласт-1 

акушерства та 

гінекології №1 

34 кв.м 

3

6 

Акушерство, 

гінекологія, 

репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

 Шафи -2, столи -5, столик 

інструментальний-1, тонометри-2, 

ваги для новонароджених-1, дошка-1, 

кукла акушерська -4, таз жіночий 2, 

фантом акушерський з лялькою-1, 

стільці-11, скелет жіночого тазу-4. 

лялька акушерська-2, тазомір-3 

фантом акушерський з лялькою -1, 

таблиці акушерські-12 стерилізатор-1, 

акушерські фантоми-1, фантом 

матки-1, набір муляжів акушерських-

2, акушерський медінструментарій  

Кабінет 

акушерства та 

гінекології, 

репродуктивного 

здоров’я та 

планування сім’ї 

18,9 кв.м 

3

7 

Неврологія, 

психіатрія, наркологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Тонометри -5, табуретки -11, сейф 

металевий-1, столи -4, стіл 

маніпуляцій ний -4, банкетки, 

корнцанги, лотки, пінцети, серветки, 

шприци, кювети і т.д., 

Фантом в/в ін’єкцій-1, 

стетофонендоскоп3,  манжет для 

тренажерів в/в ін’єкцій-1, атлас 

«Хвороби серця»-1, коробка КСК -1, 

маски -10, подушки кисневі -1, 

слайди «неврологія»-1, рото- 

розширювач -1, джгут -14. 

Кабінет 

неврології, 

психіатрії та 

наркології 

29,4 кв.м 

3 Медична та соціальна Матеріальні та Стіл учбовий-1. Кабінет 



8 реабілітація нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Шафа навісна -2, стіл письмовий-2, 

стільці-15, сейф-1, шафи-2, медична 

кушетка -1, медична шафа-2, апарат 

АФЛ-1, апарат Аксон-1, апарат МАГ-

30-1, столик інструментальний-2, 

кушетка-1, апарат Поток-1, 

опромінювач для носоглотки-1, 

апарат УВЧ-2, апарат Іскра-1, 

тонометр-1, масажер-тетраном-2, 

інгалятор-2, стіл технічний-1, 

інгалятор Вулкан -1 і т.д. 

медичної та 

соціальної 

реабілітації 

18 кв.м 

3

9 

Інфектологія, 

епідеміологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Муляж для ін’єкції-1, фантом сідниці-

1, стільці-12, книжкові полиці-2, 

столик інструментальний-3, стіл-3 

Кабінет 

інфектології та 

епідеміології 

19,2 кв.м 

4

0 

Отоларингологія 

офтальмологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти - 16 

Стіл для викладача - 1 

Стілець для викладача - 1 

Стільці - 32 

Шафа  - 2 

Дошка - 1 

Таблиці – 7 

МК 

Лампа -1 

Стенди,  

Полиця, 

Муляжі  - 4 

ММС 

Кабінет вузьких 

дисциплін 

34,9 кв.м 

4

1 

Дерматологія та 

венерологія 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

Лотки, катетери, кружка Есмарха, 

грілки, пінцети. Фонендоскоп, 

спринцівки і т.д., тонометр-10, стільці 

-13, стіл маніпуляцій ний-4, фантом 

Кабінет 

дерматології та 

венерології 



знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

сідничний-2. сумка фельдшерська -1, 

принтер-1, стіл письмовиій-1, шафи -

2, стіл комп’ютерний -1, шафи 

підвісні -2. стіл маніпуляційний -1, 

тренажер гостроскоп, фантом для 

ін’єкцій-2, фантом руки -1, комп’ютер 

-1, фантом промивання шлунка -1. 

19 кв.м 

4

2 

Анестезіологія 

Реанімація, 

ВМП та медицина 

надзвичайних 

ситуацій 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Апарат «Полінарком»-1 

Устаткув. для  моделюв. інтубації 

(дорослого) -1 

Устаткув. для  моделюв. реанімації 

дорослого -1 

Устаткув. для  моделюв. реанімації 

підлітка -1 

Устаткув. для  моделюв. реанімації 

новонародженого -1 

Устаткув. для  моделюв. допомоги 

при травленні -1 

Устаткув. для  моделюв. трахеостомії 

-1 

Устаткув. для  моделюв. внутрішньої 

інфузії -1 

Устаткув. для  моделюв. пункції 

плевральної порожнини -1 

Устаткув. для  моделюв. інфузій 

центральних вен -1 

Оснащення для демонстрації 

дихальних шляхів -1 

Устаткув. для  моделюв. інкубації-1 

Комплексний фантом горла -1 

Лотки широкоподібні – 9 

Фантом катетер жіночий -1 

Сейф – 1 

Шафа книжна -1 

Тонометри –2 

Стільці -22 

Столи -10 

Дошка -1 

Кабінет 

анестезіології та 

реанімації, ВМП 

та медицини 

надзвичайних 

ситуацій 

25,3 кв.м 



Пінцети -1 

Затискачі-11 

Спиці -4 

Столик маніпуляцій ний -2 

Шафа медична -1 

Стіл письмовий -1 

Шина ортопедична -3 

Інгалятор кисневий -1 

Штатив великий -1 

фантом сідниці -1 

КСК-бікс-1 

Фантом для катетеризації чоловіка – 1 

Муляж людини -1 

Столи -5 

Скальпель-2 

Ретрактор, кусачки, халати медичні – 

15 

Серветки-15 

 Мережевий фільтр-1 

Комбінезон-21 

Носилки-23 

Протигази-615 

Сумка медична-1 

Лямки носилочні-11 

Інгалятор кисневий-11 

Костюм брезентовий-5 

4

3 

Методична робота Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Шафа для одягу 

Шафа книжкова 

Стіл для засідань 

Столи письмові 

Тумбочки 

Стільці 

Ксерокс 

Комп’ютер 

Принтери 

Сканер 

Модем 

Телефони 

Методичний  

кабінет 

47,9 кв.м 

4 Хвороби зубів та Матеріальні та Трансформатор -1, стіл зуботехнічний 

-1, котел -1, насос відцентрований -1, 

Кабінет хвороб 

зубів та порожнин 



4 порожнини рота нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

комп’ютер -1, піч для опалення 

фарфор них коронок -1, стерилізатор 

– 1, телевізор 1, відеомагнітофон-1, 

стоматологічна установка -1, 

парамнометр -1, столи -7, сейф 

металевий -7, стільці – 12. 

паралелометр -1, стоматологічна 

шліф- машинка – 3, шафа1, 

вогнегасники -3, пістолет для пайки, 

світильник струбц.- 1, прес для кювет 

-1, оклюдатори -25, ложки оттискні - 

23, зонди зубні, грати радіаторні, 

фіормер для бугеля, ложки для 

металу і т.д., воскотопка 

«Термовоска» -1, сигналізатор 

концентрації -1, табло світлове 

сигнальне ОПОК -1, клапан відсікач 

ДУ -32 -1, тонометр – 1, стіл 

письмовий-1, окуляри захисні -10, 

рукав бормашинки-1, кювета для 

дублювання -3, пістолет-1, ножиці 

коронкові, насадки цангові. Бугелі , 

круглогубці, шланги, кювети великі. 

Преси для кювет і т.д., принтер – 1, 

електроплитка-1, есковатор -7, 

шпателі. Шприци караульні, шпатель 

язичний, шпатель для гіпсу, спиртівка 

лабораторна, оклюдатори, стільці - 

27, столи маніпуляційні -2, крісло 

стоматологічне -1, шафа скляна -1, 

столи учнівські -4, паста ГОЇ, віск, 

гильзи, крампонні щипці, молотки, 

сили сан, віск бюгельний протакрил, 

силікон, вилокрил, фреза, зонди і т.д., 

зуби-імітатор – 1. гарнітур «Естедент 

»-15, таблиці -3, стенди -4 

ММС 

рота 

23,9 кв.м 

4

5 

Геронтологія, 

геріартрія, паліативна 

Матеріальні та 

нематеріальні 

Стіл учбовий-1. 

Шафа навісна -2, стіл письмовий-2, 

стільці-15, сейф-1, шафи-2, медична 

Кабінет 

геронтонтології, 

геріартрії та 



медицина ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

кушетка -1, медична шафа-2, апарат 

АФЛ-1, апарат Аксон-1, апарат МАГ-

30-1, столик інструментальний-2, 

кушетка-1, апарат Поток-1, 

опромінювач для носоглотки-1, 

апарат УВЧ-2, апарат Іскра-1, 

тонометр-1, масажер-тетраном-2, 

інгалятор-2, стіл технічний-1, 

інгалятор Вулкан -1 і т.д. 

паліативної 

медицини 

19 кв.м 

 
 


