
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 

527,6 кв.м Свідоцтво на право 

власності  + + 



медичний коледж» 

Чернігівської 

обласної ради 

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 

136,3 кв.м 

26,6 кв.м 

33,9 кв.м 

Свідоцтво на право 

власності 

20.12.2006 р. САВ 

№110036               

 + + 



обласної ради 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  

__________________________221 Стоматологія________________________________ 
                                                     (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 

професійним 

спрямуванням 

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 – 1, стенди, таблиці, 

портрети, МК, стільці – 30 

ММC – 1  

Кабінет 

української мови 

64,7 м2 

2 Основи правознавства Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

Парти – 15, стіл – 1, стілець для 

викладача – 1, шафа – 3, дошка – 

1, телевізор, стенди, таблиці, 

портрети, МК, стільці - 30 

Кабінет 

правознавства 

51,5 м2 

  



діяльності 
3 Історія України 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 

МК, стенди, схеми, історія 

України в таблицях, карта 

України-1  

ММC – 1 

Історії України 

51,5 м2 

 

4 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти – 15, стіл для викладача – 1, 

стілець для викладача – 1, стільці 

– 30, шафа  - 1, дошка – 1, 

телевізор -1, магнітофон, 

відеомагнітофон, відеокасети, 

посібники, таблиці, схеми, МК  

Кабінет 

іноземної мови 

36,8 м2 

4 Основи філософських 

знань 

Соціологія 

Культурологія 

Основи  

економічної теорії 

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-1, 

відеомагнітофон-1, практичний 

довідник «Всесвітня історія», 

карти світу, стенди 

ММC – 1   

 

Кабінет 

суспільних 

дисциплін 

42,5 м2 

5 Фізичне виховання Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

Ядра – 13, м’ячі баскетбольні –2, 

гирі -7, ваги-1, мостик відкидний – 

1, палки лижні – 38, гранати 

метальні – 18, обруч – 5, шахи – 

11, кріплення для лиж – 32, 

штанги – 2, стійки волейбольні – 

Фізкультурно-

спортивний зал 

та тренажерний 

зал 115,7 м2 

46,9 м2 

 



провадження 

освітньої 

діяльності 

2, шашки – 13, диски – 3, канат – 

1, перекладини – 2, велотренажер 

–4, мати – 2,  

динамометр – 1, лижі – 34, 

пістолети стартові-2, столи-4, 

палатки-3, ковзани-50, ракетки-6 

та м’ячі тенісні-50, секундоміри-6, 

шиповки-5, дошка роликова-1, 

костюми-1, комплекс 

тренажерного обладнання - 1, стіл 

- 1, кінь - 2, 

скакалки - 30, штанги -2, ваги - 15, 

гімнастична стінка – 1, м’ячі 

волейбольні – 12, стіл тенісний -4, 

набір меблів для відпочинку -1, 

стінка гімнастична -5, стільці -8, 

м’ячі футбольні -1, магнітофон 

«Маяк»-1, комплекс «Здоров’я»-2, 

палатки -2, кінь-гімнастичний -1, 

пневморушниця -1, мегафон -1, 

скакалки -10, шорти спортивні -10, 

тенісний комплект -4 

6 Анатомія та 

фізіологія з 

біомеханікою 

жувального апарату 

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, 

Лабораторія 

анатомії та 

фізіології 37,7 м2 



ребра (набір) -1, розріз черепа -4, 

череп людини -4, скулова кістка – 

2, верхня щелепа -4, скронева 

кістка-3, тім’яна кістка –23, лобна 

кістка -4, нижня щелепа -4, 

потилична кістка –5, криж  -2, 

модель глотки -2, гортань – 2, 

таблиці – 2, залоза внутрішньої 

секреції -3, скелет – 2, муляжі 

шкіри -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 

муляж серця – 3, модель на плівці 

–2, м’язи гортані -1, ММC – 1 

7 Основи екології 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 

прямокутний – 5, DVD -1, 

телевізор -1, комп’ютер -1  

Лабораторія 

основ екології 

34,9 м2 

 

8 Військово-медична 

підготовка та 

медицина 

надзвичайних 

ситуацій 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

Апарат «Полінарком»-1, 

устаткування  для  моделювання 

інтубації (дорослого) -1, 

устаткування для  моделювання 

реанімації дорослого -1, 

устаткування для  моделювання 

реанімації підлітка -1, 

устаткування для  моделювання 

Кабінет основ 

реаніматології, 

ВМП та 

медицини 

надзвичайних 

ситуацій 

25,3 м2 

 



діяльності реанімації новонародженого -1, 

устаткування для  моделювання 

допомоги при розладі травлення -

1, устаткування для  моделювання 

трахеостомії -1, устаткування для  

моделювання внутрішньої інфузії 

-1, устаткування для  

моделювання пункції плевральної 

порожнини -1, устаткування для  

моделювання інфузії центральних 

вен -1, устаткування для  

моделювання інкубації-1, 

комплексний фантом хвороб горла 

-1, лотки широкоподібні – 9, 

фантом для катетеризації жіночий 

-1, сейф – 1, шафа -1, тонометри –

2, стільці -22, столи -10, дошка -1, 

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 

чоловічий – 1, муляж людини -1, 

столи -5, скальпель-2, ретрактор, 

кусачки, халати медичні – 15, 

серветки-15, мережевий фільтр-1, 

комбенізон-21, носилки-23, 

протигази-615, сумка медична-1, 

лямки носилочні-11, інгалятор 

кисневий-11, костюм брезентовий-

5 

9 Основи медичної Матеріальні та Відеокамери-2, ноутбук-2, Кабінет 



інформатики нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

принтер-1, комп’ютер-20, сейф-1, 

шафи-1, столи комп.-19, стільці-

21, компакт диски-20, стіл 

письмовий-1, тумбочки-3, сканер-

1, фотоапарат цифровий -1, сейф-

1, флешка-1, DVD-1, проектор-1,  

екран проекційний-1 

інформатики 

69,4 м2 

 

1

0 

Техніка виготовлення 

знімних протезів 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стіл зуботехнічний-8, шліфмотор 

зуботехнічний-1, стільці-11, 

світильник струбц.-10, підігрівачі -

5, шліф мотори стоматологічні—5, 

трансформатор-1, апарат Самсон -

1, накувальня – 2, апарат для 

пайки з пістол. -1, лампа денного 

світла -1, плита газова -1, апарат 

для штамповки-6, стіл гіпсовий-1, 

вогнегасник-1, прилад 

вібраційний-1, напильники, 

насадки, шпателя з/т., ножиці 

коронкові, круглогубці, щипці 

крампожні, кювети з/т, чашки 

гумові, ножі гіпсові і т.д., 

електроплитка-1, окуляри захисні-

3, бюгелі 3-х кюветні-2, установка 

компресорна -1, тепловентилятор-

1, відокремлювач гіпсу, ложки 

верх. челюсті-6, кювети з дублір. -

3, 

 ложки для металу-6, бугеля-3, 

лобзики, молотки, кусачки, ложки 

пластм., кювети з/т, 

воскотопка-1 

Лабораторія 

техніки 

виготовлення  

знімних протезів 

№1 

35,9 м2 

1 Техніка виготовлення Матеріальні та Апарат для штамповки-3, чашки, Лабораторія 



1 незнімних протезів нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

шпателя, насадки, диски для 

кераміки, кранциркуль, рукав 

гнучкий для шліфувальної 

машинки, відрізний диск і т.д., 

багатофункціональна 

інструментальна установка -2, 

полісофт - 5, профікісточка-3, 

рейбод-1,  кісточки для опокера -2, 

ультрафайл-20, фибертрей, фреза-

2, ультрополайн-1,  плита газова -

1, шафа витяжна -1, апарат для 

пайки з пістолетом -1, 

трансформатори -1, шафа 

книжкова -1, столи для 

зуботехнічних робіт -5,  

стоматологічні  шліфмотори -6, 

підігрівач -5, стіл гіпсовий -1, 

апарат Самсон -1,  стільці-11, 

накувальні, круглогубці, щипці 

Бром-штром, чашки гумові, 

молотки, напильники, насадки і 

т.д., шафа полірувальна -1, 

компресор мембранний-1, 

воскотопка -1, кювети -6, лампи 

настільні -10,  електроплитка-1, 

окуляри захисні -6,  бугеля 3-х-

кюветні -2, тепловентилятор -1, 

відокремлювач гіпсу -1, кювети, 

ложки , лобзик, молоток, 

затискачі, лотки, наковальні, 

оклюдатор -3. 

техніки 

виготовлення 

незнімних 

протезів № 2 

34,1 м2 

1

2 

Стоматологічна 

допомога населенню 

та профілактична 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

Трансформатор -1, стіл 

зуботехнічний -1, котел -1, насос 

відцентрований -1, комп’ютер -1, 

Кабінет хвороб 

зубів та 

порожнин рота 



медицина знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

піч автоматична для обпалення 

фарфорових коронок -1, 

стерилізатор – 1, телевізор 1, 

відеомагнітофон-1, 

стоматологічна установка -1, 

столи -7, стільці – 12, 

паралелометр -1, стоматологічна 

шліфмашинка – 3, шафа -1, 

пістолет для пайки, світильник 

струбц.- 1, прес для кювет -1, 

оклюдатори -25, ложки оттисні23, 

зонди зубні, грати радіаторні, 

ложки для металу, воскотопка 

«Термовоска» -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 карпульні, 

шпатель язичний, шпатель для 

гіпсу, спиртівка лабораторна, 

оклюдатори, стільці 27, столи 

маніпуляцій ні -2, крісло 

стоматологічне -1, шафа скляна -1, 

столи учнівські - 4, паста ГОЇ, 

віск, гильзи, крампонні щипці, 

молотки, віск бюгельний, 

протакрил, силікон, вилокрил, 

фреза, зонди, гарнітур «Естедент 

»-15, таблиці -3, стенди -4 

23,9 м2 



ММC – 1 

1

3 

Техніка виготовлення 

бюгельних протезів 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Стіл зуботехнічний -1, стіл 

зуботехнічний без бормашинки-1, 

електрошпатель- 4, шпателі, ножі, 

ложки, т.д., столи для 

зуботехнічних робіт-4, 

вогнегасник - 1, шафа медична -1, 

бром-штром -1, апарат для пайки з 

пістолетом -1, стілець-1, прес для 

кюветів-1, трансформатор -2, 

газова плита -1, шафа витяжна -1, 

шафа сушильна -1, приладдя для 

воску -1, апарат Самсон -1, 

таблиці -1. прес для видавлення – 

1, стіл гіпсовий -1, прилад 

вібраційний-1. світильники-11, 

підігрівачі-4, лобзики, ножиці 

коронкові, насадки, наконечники, 

кювети, круглогубці, кусачки, 

пінцети і т.д., бормашина -5, 

стоматологічна шліф машинка -7, 

установка компресорна -1, стільці 

-10, окуляри захисні 4, бюгелі -2. 

Лабораторія 

бюгельного 

протезування № 

3 

46,3 м2 

1

4 

Зуботехнічне 

матеріалознавство 

Матеріальні та 

нематеріальні 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Парти – 15, стіл – 1, стілець для 

викладача – 1, шафа – 1, дошка – 

1, стенди, таблиці, портрети, МК, 

стільці – 30, зразки матеріалів. 

Кабінет 

зуботехнічного 

матеріалознавств

а  

33,6 м2 

1

5 

Безпека 

життєдіяльності 

Матеріальні та 

нематеріальні 

Парти – 15, стіл – 1, стілець для 

викладача – 1, шафа – 5, дошка – 

Безпеки 

життєдіяльності 



Охорона праці та 

охорона праці в галузі 

ресурси, що 

знаходяться у 

користуванні 

для 

провадження 

освітньої 

діяльності 

1, стенди, таблиці, портрети, МК, 

стільці – 30 

ММC – 1 

та охорони праці 

46,6 м2 

 

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 

забезпечують виконання начального плану за спеціальністю ________________221 

Стоматологія__________________ 

(код та найменування спеціальності) 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа, 

кв. метрів 

Найменування 

навчальної дисципліни  

Кількість 

персональних 

комп’ютерів із 

строком 

використання не 

більше восьми років 

Найменування 

пакетів прикладних 

програм  

(у тому числі 

ліцензованих) 

Наявність каналів 

доступу до 

Інтернету (так/ні) 

Кабінет інформатики 

69,4 м2 

Основи медичної 

інформації 

Intel (R) Celeron 

(R)CPU G540 – 10 

штук 

Intel (R) Celeron 

(R)CPU 430 – 6 штук 

AMD Athlon 

(tm)64x2 Dual Core 

4400+ - 4 штуки 

Microsoft Office 2010 

(Word, Excel, Access, 

Power Point) 

так 



 

 


