1. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу спеціальності 223 Медсестринство «Лікувальна справа»
Створена у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі матеріально-технічна база дозволяє забезпечувати освітній процес на
рівні вимог державних стандартів освіти підготовки фахівців, навчального плану та програм з навчальних дисциплін.
Освітній процес здійснюється у двох навчально-лабораторних корпусах, загальна площа яких становить 7064 м2, що складає 8,7 м2
на одного здобіувача освіти. Додатково використовується 620,3м2 площі навчальних кімнат, створених на базі КНП «Чемеровецька
багатопрофільна лікарня».
У коледжі створений сучасний спортивний комплекс, який включає у себе ігрову, гімнастичну, тенісну та тренажерну зали загальною
площею 782,9м2. Спортивна база коледжу забезпечена достатньою кількістю спортінвентаря, необхідного для виконання навчальної
програми з фізичного виховання.
Медичне обслуговування здобувачів освіти, викладачів та працівників коледжу здійснює медичний пункт коледжу, який знаходиться в
навчальному корпусі та обладнаний відповідно до санітарно-технічних вимог.
Технічний стан будівель задовільний. В коледжі здійснено реконструкцію центрального входу та фойє навчального корпусу,
проведено ремонт житлових та побутових приміщень гуртожитку, заміну дерев’яних вікон на металопластикові, створено систему
автономного водопостачання гуртожитку та підігріву води. Щорічно проводяться поточні ремонти кабінетів, аудиторій, приміщень
загального користування, що забезпечує підтримання задовільного експлуатаційного рівня будівель.
Виконання навчального плану зі спеціальності 223 Медсестринство «Лікувальна справа» забезпечується 15 лекційними аудиторіями,
30 кабінетами доклінічної практики, 7 лабораторіями, тренажерним кабінетом, операційним блоком, 14 навчальними кімнатами, що
функціонують на базі КНП «Чемеровецька багатопрофільна лікарня», лекційною залою на 240 місць, створеною в поліклінічному
відділенні лікарні.
Всі кабінети достатньо забезпечені інструментарієм, фантомами і муляжами, наочністю і предметами догляду за хворими, що
забезпечує засвоєння практичних навичок та вмінь студентами коледжу, мають належний сучасний естетичний вигляд, вони
систематично поповнюються відповідними нормативними документами, інформаційними методичними матеріалами, технікою,
обладнанням, меблями.
Протягом останніх трьох років навчально-методичні комплекси
навчальних дисциплін приведено у відповідність до діючих
навчальних планів та програм, підготовлено базу презентаційних відеоматеріалів, засобів контролю знань та вмінь на електронних
носіях.
Для якісного проведення навчальних занять широко використовуються наявні сучасні технічні засоби: мультимедійні відеопроектори,
відеотехніка, комп’ютери, копіювальна техніка, плазмові телевізори.
Протягом звітного періоду щорічно проводився огляд кабінетів та лабораторій, результати якого заслуховувались на засіданнях
педагогічної та адміністративної ради. На початку навчального року проводиться атестація навчальних кабінетів і лабораторій.

В розпорядженні здобувачів освіти коледжу актова зала на 300 місць яка відповідає сучасним естетичним вимогам і має необхідне
технічне оснащення для забезпечення проведення масових заходів, роботи танцювального колективу «Феєрія» та вокальної студії
«Гармонія».
Для забезпечення здобувачів освіти гарячим харчуванням функціонує їдальня на 100 посадкових місць.
У коледжі функціонує гуртожиток на 250 місць. Здобувачів освіти - сироти проживають в гуртожитку безкоштовно. Забезпеченість
здобувачів освіти гуртожитком складає 100%.
Адміністрація коледжу системно працює над поповненням та вдосконаленням навчально-матеріальної бази. Кабінети коледжу щорічно
поповнюються сучасними фантомами і муляжами, а також приладами та інструментами для забезпечення робочого місця майбутнього
спеціаліста.
Рівень забезпечення навчального процесу
- методичними комплексами
- фантомами, муляжами
- медичним інструментарієм
- предметами догляду за пацієнтами - наочними посібниками
- комп’ютерними програмами
-

100%;
100%;
95%;
100%;
85%;
80%.

Пріоритетним напрямком вдосконалення навчально-матеріальної бази коледжу адміністрація вважає комп’ютеризацію як передумову
створення сучасної навчальної інфраструктури. Сьогодні навчальний заклад володіє двома навчальними комп’ютерними класами,
внутрішньою локальною інформаційною мережею та підключений до глобальгної мережі інтернет, має власний веб-сайт та електронну
адресу. Загалом для забезпечення усіх видів навчальної та адміністративно-господарської діяльності використовується 96
персональних комп’ютерів. В управління освітнім процесом впроваджуються нові комп’ютерні технології, всі циклові комісії
забезпечені персональними комп’ютерами та принтерами. Крім того, сучасний методичний рівень проведення занять забезпечується
наявністю 15 мультимедійних проекторів, 8 ноутбуків, 6 телевізорів, 1 відеокамера, 44 вебкамери.
Використовується платформа Moodle для навчання, навчально-методичний комплекс якої об’єднує матеріали теоретичних і
практичних курсів навчальних дисциплін, позааудиторної самостійної роботи здобувачів освіти, поточного і підсумкового контролю.
Розпочата робота зі створення електронного бібліографічного каталогу. Навчальну діяльність забезпечують 26 навчальних та
контролюючих комп’ютерних програм.
Необхідною умовою оволодіння та закріплення практичних навичок здобувачів освіти спеціальності 223 Медсестринство «Лікувальна
справа» є достатнє матеріально-технічне забезпечення кожного робочого місця здобувачів освіти. Цей критерій в першу чергу
враховується під час проведення атестації робочих місць кабінетів і лабораторій, які обладнані відповідно до типового табелю і норм

оснащення на рівні сучасних вимог. В коледжі створений тренажерний кабінет, обладнаний усіма необхідними фантомами,
інструментарієм та предметами догляду, що дає змогу здобувачів освіти відпрацьовувати практичні навички із клінічних дисциплін.
Бібліотечний комплекс коледжу включає у себе читальну залу на 100 посадкових місць, абонемент та книгосховище.
Важливу роль в організації освітнього процесу відіграє бібліотечний комплекс коледжу, який включає у себе читальну залу на 100
посадкових місць, яка оснащена комп’ютерами, абонемент та книгосховище. Книжковий фонд складає 42086 тис примірників, в тому
числі 20949 – підручників, в тому числі 35 електронних. Здобувачі освіти на 100% забезпечені підручниками та матеріалами
позааудиторної самостійної роботи у читальній залі коледжу. Книгозабезпеченість на одного читача становить 100 %, забезпеченість
підручниками – 100%.
Забезпеченість україномовними підручниками складає 100%. Поновлення книжкового фонду постійно знаходиться в центрі
уваги роботи бібліотеки.
Навчальні корпуси, в яких проводяться заняття спеціальності 223 Медсестринство, Лікувальна справа, відповідають державним
санітарним нормам.

2. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення

вул. Центральна, 32

вул.Центральна,18
(гуртожиток зі спортивним
залом)

вул.Центральна 61д
(лекційна зала в
Поліклінічному відділенні
ЦРЛ)

Найменування власника
майна

Чемеровецький
медичний фаховий
коледж

Чемеровецький
медичний фаховий
коледж

Чемеровецький
медичний фаховий
коледж

Найменування та
реквізити документа
Площа, про право власності
кв. метрів або оперативного
управління, або
користування

Документ про право користування (договір
оренди)
строк дії
договору
оренди (з
_____ по
_____)

наявність
державної
реєстрації

4520,9

Свідоцтво про
право власності на
нерухоме майно від
10.10.2006р САА №
632942

так

4061,5

Свідоцтво про
право власності на
нерухоме майно від
10.10.2006р САА №
632941

так

258,1

Витяг з Державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно про
реєстрацію прав
власності
Серія ЕКА №563367
від 06.07.2015

так

наявність
нотаріального
посвідчення

смт. Чемерівці
вул. Пирогова,1 (навчальні
кабінети)

КНП « Чемеровецька
багатопрофільна
лікарня»

Договір про
співпрацю №01 від
04.01.2021р

620,3

На
навизначен
ий термін

ні

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
Площа приміщень, кв. метрів
Найменування приміщення

у тому числі

усього

власних

1. Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів
(лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії
тощо)

4213,8

4213,8

комп’ютерні лабораторії

128,3

128,3

спортивні зали

487,1

487,1

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних)
працівників

38,6

38,6

3. Службові приміщення

283,4

283,4

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали

222,3

222,3

5. Гуртожитки

3574,4

3574,4

6. Їдальні, буфети

697

697

7. Профілакторії, бази відпочинку

-

-

8. Медичні пункти

23,7

23,7

9. Інші

-

-

орендованих

зданих в оренду

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів.
Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету, її
площа,
кв. метрів

Лабораторія фізики, основ
біологічної фізики та медичної
апаратури 67,3 м2

Лабораторія анатомії людини та
фізіології 34,4 м2

Найменування навчальної
дисципліни

Найменування обладнання, устаткування,
їх кількість*

Опис обладнання,
устаткування

Фізика і астрономія.
Основи біологічної фізики
та медична апаратура (ОПП)

Струминний принтер -1, ноутбук-1, екран-1, проектор -1,
колонки-1, портрети вчених-9, набір
світлофільтрів-1,
амперметр-15 , вольтметр-15, набір резисторів-5, геометрична
оптика-1, машина електрофорна-2, тонометр механічний-2,
терези технічні-5, важки до терезів-4, стрілка магнітна-1,
набір гір для вагів-1, набір світлофільтрів-1, барометр-2,
генератор низькочастотний-1, генератор ультразвуковий-1,
гігрометр-4, глобус місяця-1, динамометр-5, камертон ЛЯ-1,
конденсатор-5, котушка дросельна-1, котушка Томпсона-1,
лінзи набір-1, міліамперметр-5, набір
дзеркал-1, набір
спектральних труб-1, омметр -1, пінцети-1,
психрометр-7,
реостат-2,
світофільтр-3,
секундомір-3,
спектроскопи-4, спиртівка-2,
султани-1, УВЧ генератор-1, підсилювач низької частоти-1,
підсилювач з випрямлячем УВП-1, шкільний УКВ генератор,
штангельциркуль-4, набір з’єднувальних дротів-12.

Струминний принтер
EPSON L110 B512D-1 шт.
Ноутбук -1шт.
Проектор acer-1шт.
Колонки Genius SP – НF160 – 1комплект.

Анатомія людини.
Фізіологія.

Колонки – 1, компютер – 1, принтер – 1, вебкамера -1, модель
нирки- 2 , модель гортані-2, модель тазу з хребцями – 2, набір
хребців – 1, модель головного мозку – 2, печінка – 2, модель
ока – 2, модель вуха людини – 2, модель матки – 1, модель
хребців шийного відділу – 1, модель зуба – 1, модель серця -2,
будова серця – 2, бронхи людини – 1, долька легені – 2, ніс у
розрізі – 1, скелет людини – 4, м'язи голови і шиї -4, м΄язи
жувальні – 1, м'язи торса – 4, торс чоловічий -4, серце розбірне
– 2, скелет чоловічого таза -2, череп – 3, скелет стопи – 2,
сегменти бронхів-1, нижня щелепа – 3, стенди -3, зв’язковий
апарат кульшового суглобу - 2, кістки черепа – 2, хребці
людини комплект – 1, модель шлунка -1 , модель нирки в
розрізі -1, скелет тазу жіночого – 1,

Системний блок –LG
LOGIC POWER.
Монітор –ЕТ -0030-А G
2025 НDA.
Вебкамера – С 270 НD
WEBCAM – logtech SN
2030 LZ53 ХFК 9.
Прінтер – F 158200 Canon
LBP 6000

Лабораторія основ фармакології
та медичної рецептури 54,8 м2

Лабораторія хімії, медичної хімії
68,8 м2

Лабораторія мікробіології, основ
екології та профілактичної
медицини 45,8 м2

Лабораторія догляду за хворими
та медичної маніпуляційної
техніки 51,6 м2

Фармакологія з медичною
рецептурою.

Cтруминний принтер
EPSON L110 B510D .
Комп’ютер LQ 22M35A –
Cтруминний принтер Епсон-1, комп’ютер-1, проектор-1, B.
екран-1, лоток-7, колонки-1, вебкамера-1.
Проектор acer.
Колонки САМАК СМК
Snternational – 8008302397
Вебкамера logi
LZ5 DVH8

Хімія. Медична хімія.

Ддошка класна-1, екран-1, компютер-1, прінтер-1, проектор-1,
вебкамера-1, захисні окуляри-1, портрети хіміків-3, колекція
волокна-1, колекція-мінеральні добрива-1, набір нітрати зі
срібла-1, модель атомів-1, колекція каучуку-1, колекція
пластмаси-1, пробірки, колби, скляні палички, аппарат Кіппа,
бюретки для титрування, технічні терези.

Компютер- SAMSUNG
74ON R
Прінтер- Canon LBP 3010,
Проектор- acer,
Вебкамера- logi LZ5
DVH8

Мікробіологія. Основи
екології та профілактичної
медицини.

Мікроскоп-3, тонометр-1, фонендоскоп-1, фантом сідниці-2,
доска класна-1, підставка системного блоку-1,фантом
промивання шлунку-1, екран-1, голка спиномозгова-1, грілка1, імітатор руки-2, коробка стерилізаційна-1.,лоток-2, лупа
кругла-1, ножниці-1, пінцети-2, секундомір-1. скальпель-1,
стенди-5,судно -металічне-1, таз емальований.-1, термометр-2,
фантом руки-1, пробірки-10, штатив для пробірок-1, скло
предметне-10, гігрометр-1, вебкамера-1, мікроскоп-2.

Монітор- LD – ЕРС 22 М
35 АА
Прінтер – CAHOH 151300
Системний блок LOGIC
POWER
Проектор-АСЕР ДЛП
Колонки GEHIUS

Догляд за хворими і
медична маніпуляційна
техніка

Струминний принтер Епсон-1, комп’ютер-1,
колонка-1, вебкамера-1, столик СИ-5-1, штатив ШДВ-8-6,
столик для годування важкохворих-1, коробка КСК-3-8,
стетофондоскоп-15, столик стоматологічний-1, фантом для
катетеризації жіночий-2, тонометр-2, фантом сідниці-7,
інгалятор
медичний-1, рукомийник-1, троакар-1, киснева
подушка-3, фантом катетеризації чоловічий-1, тренажер для
внутрішньовенних підшкірних ін’єкцій-5, апарат Боброва-4,
термометр МТ-1, голка для плевральної пункції-1, голка
спиномозкова-2, грілка
комбінована-2, грілка-кружка-1,
груша-1, затискач-4, зонд дуоденальний-3, язикотримач-4,
зонд шлунковий-3, імітатор руки-1, камера
Горяєва-1,
контейнер для хімстерелізації-1, корнцанг-8, круг підкладний-

Струменний принтер
EPSON L110 B521D –
1шт.
Комп’ютер BENQ ET0030 TA.
Колонки Genius SP –НF160
Вебкамера logi LZ5
DVKR8.

1, кушетка-1, лотки-37, міхур для льоду-2, ножниці-4,
носилки-1, пінцет-18, поїльник-1, гастроскоп-3, сечоприймач
чоловічий-4, окуляри захисні-2, бікса-3, спірометр сухий-2,
спринцівка-4, стерилізатор-4, судно-4, сумка санітарна-1,
троакар-3, фантом руки-4, шприц Жане-4, кружка Есмарха-1,
грілка звичайна-2, сечоприймач жіночий-3, шпатель-10.

Лабораторія анестезіології та
реаніматології 35,9 м2

Кабінет математики 46,0 м2

Кабінет німецької мови 17,5 м2

Анестезіологія і
реаніматологія.

Комп’ютер -1, колонки-1, прінтер -1, вебкамера -1,
дефибрілятор – 1, троакар – 1, аппарат Боброва-1, коробка
КСК – 4, інтубаційний фантом – 1, набір конікотомії -1,
умивальник -1, маска для обличчя – 1, фантом катетеризації
жіночий -1, фантом для внутрішньом’язової інєкції -1,
підставки під таз -1, мішок Амбу -1, ларингоскоп -1, шприц
Жане -1, інтубаційний фантом -1, столик стоматологічний -2,
секундомір -1, тонометри – 1, киснева подушка – 2,
голкотримач – 2, голки хірургічні – 25, грілка -1, грілка
комбінована – 1, корцанги -8, лотки – 5, пінцети – 5, кушетки –
4, роторозширювач- 2, міхур для льоду -1, судно -1,
язикотримач – 1, кружка Есмарха -1, маски кисневі -5, плівка
клапан-20, зонд шлунковий -2, пробірки -5, декомпресійна
голка -1, пульсоксиметр -1, фіксатор голови -1, планшет для
визначення крові -1, повітровід -3, вакумна система -4,
комбітюб -1, грілка гелева-1, катетер Фолея -1, маска
ларингеальна -1, фантом трахеостомічний -1, столик
стоматологічний -2, затискачі зігнуті -2, скло предметне -2,
скальпель черевний -2, шина Дітеріхса -2, шина Крамера -2,
тренажер ВІТІМ -2, штатиив для пробірок – 2, джгут медичний
автоматичний -1, маска дихальна -2.

Математика

Монітор-LD ЕРС
22М35АB
Підставка для системного блоку-1, екран, геометричні
Прінтер-CAHOH 158200
фігури-1, доска класна-1, вебкамера-1, набір геометричних тілСистемний блок-LOGIC
2, набір по стереометрії-2, портрети математиків-10.,
POWER
опромінювач-1
Проектор АСЕР ДЛП
Колонки GEHIUS

Іноземна мова( німецька
мова)

Монітор – SAMSUNG
Системний блок – 1, монітор – 1, доска маркерна – 1, прінтер ZZG3H4LGA00786j
Кенон – 1, колонки – 1, мишка – 1.
Системний блок – LOGIC

Монітор – BENQ ЕТ -0030
–В
Колонки – Cenius СМК
Х9
Системний блок – VENTO
Прінтер – Canon LBP 6030
F 166400
Вебкамера - С 270 НD
WEBCAM – logtech SN
2030 LZ 53 ХЕ49

POWER
Прінтер – Cannon NJTA
192550
Колонки – CAMAC

Кабінет медичної інформатики та
ОТ 76,7 м2

Інформатика. Основи
медичної інформатики.

Кабінет основ інформатики 51,6
м2

Персональні компютери – 15шт.
Проектор – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Сканер – 1 шт.

Інформатика. Основи
медичної інформатики.

Кабінет соціально-економічних
дисциплін 46,4 м2

Персональні компютери – 20шт.
Проектор – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Сканер – 1 шт.

Intel core i5 3.3GHz 16gb,
Lg L1819s – 1шт.
AMD Athlon 2800+
1.6GHz, Lg L1819s – 1Gb
–15шт
Intel Pentium CPU G640
2.8 GHz, BenQ W2025hda
- 2Gb – 2шт
Intel Pentium CPU G630
2.7 GHz - 2Gb – 1шт
Intel Celeron G4900 3.1
GHz - 4Gb – 1шт.
Acer X1223H
Acer Aspire3 A315
Epson V10
Intel Core i3 2120 3.30Ghz
- 16Gb, BenQ W2046S –
1шт.
AMD Sempron 140
2.7GHz, LG W2046S –
1Gb –9шт
AMD Sempron 145
2.7GHz, LG W2046S –
2Gb –4шт
Intel Celeron G1840 2.8
Ghz, BenQ G2025hda 6Gb – 1шт.
Nec VE281
Lenovo G560
Epson V330

Вебкамера logi LZ5
Вебкамера-1, комп’ютер-1, колонки-1,
Основи економіки.
екран-1, принтер – 1, проектор -1, стенд соціологія-1, стенд DV818
Географія. Основи загальної філософія-4, стенд державні символи-1,
Комп’ютер -LG W 1943

стенд політична карта-1, стенд основи економіки-1.
і медичної психології.
Основи філософських знань.
Соціологія.

Кабінет української
мови і
літератури, ділової української
мови 52,4 м2

SV
Колонки Genius SP –НF160–
Принтер HP Laser Set
P1102 CE651 A–
Проектор acer

Українська мова.
Українська література.
Українська мова (за проф.
спрямуванням).

Монітор - LG
CN/ 409NDVW 70439
Системний блокLogis Power
Комп’ютер -1, колонки -1, прінтер -1, вебкамера-1, екран -1,
Колонки Genius SPS 120
екран на тринозі-1, портрети українських письменників
S/N ZF0132323580
(комплект) -1, стенди – 7, стенди – 4, кронштейн для
Прінтер EPSON L110/
проектора -1, опромінювач бактеріоцидний -1
MODEL – D 521D
Вебкамера – С270НD
WEBCAM,logitech
SN 2030 LZ 53XB09

Латинська мова

Проектор – ACER,
монітор – LG серійний
№409NDFV70435,
Проектор – 1, прінтер – 1, монітор – 1, системний блок – 1, системний блок – LOGIC
колонки – 1, трибуна – 1, екран – 1, дошка – 1, стенди – 13, POWER, прінтер – Canon
LBP 6030 серійний
екран – 1, кронштейн для проектора – 1, світильники – 4.
№NBAA212199, колонки
– Genius, веб-камера SVEN.

Біологія. Біологія і екологія.
Медична біологія.

Комп’ютер – 1, проектор -1, екран – 1, класна доска -1,
вебкамера – 1, колонки -1, опрмінювач бактерицидний – 1,
мікроскопи -20, набір препарувальних інструментів -24, орел
великий-1, первоптиця-1, модель ока -1, модель вуха-1, вологі
препарати – 30, чучела-3, скелет кішки – 1, синтез білка – 2,
спиртівка – 1, гербарій – 12, колекції – 10 будова яйця – 1,
головний мозок кішки – 1, біоценоз-агроценоз -1, колекції –
10, динамічні посібники -3, роги оленя -1, спиртівка -1,
пробіркотримач -1, походження людини – 1, скляні палочки -7,
підставка під таз-1.

Кабінет основ латинської мови з
медичною термінологією 50,2 м2

Кабінет біології та медичної
біології 51,9 м2

Системний блок –LG
LOGIC POWER.
Прінтер – Canon LBP 2900
SN L 1121 E.
Колонки- СМК Х9 –
Cenius.
Монітор – LG 22М3АА
Проектор – BENQ

Кабінет основ охорони праці,
безпеки життєдіяльності та
охорони праці в галузі 45,3 м2
Основи права. Безпека
життєдіяльності. Основи
охорони праці та охорона
праці в галузі.

Монітор – LG
S/N409NDNUHU015
Системний блок – LOGIC
POWER
Прінтер – Cannon MMEA
Прінтер лазерний – 1, компютер в комплекті 1, 259335
мультимедійний проектор – 1, доска класна – 1, екран – 1, Колонки – Genius MODEL
переноска – 1, світильники – 3, кроштейнер до проектора – 1, №.:SP-HF160
Вебкамераколонки – 1, веб камера – 1, опромінювач – 1.
C270 HD WEBCAM –
iogitech
S/N2030LZ53xjw9
Мультимедійний
проектор - Acer

Зарубіжна література,
Культурологія.

Монітор - LG
CN – 409NOGLHU007
Прінтер - Canon
F151300
MGSA 250630
Комп”ютер -1, прінтер -1, системний блок -1, колонки – 1,
Системний блок
вебкамера -1, екран -1, портрети зарубіжних письменників
LOGIS POWER
(комплект) -1, стенди -4, кронштейн для проектора -1,
Колонки - CAMAC
CMK – International
Вебкамера- C 270HD
WEBCAM
S/N 2030LZ53XB29

Історія України
Всесвітня історія

Проектор NEC NP-VE
281G.
Колонки-1, проектор-1, ноутбук-1, дошка для маркера-1, Ноутбук - Принтер
принтер Кенон-1, роутер-1, дошка для маркера-1, інформаційні Canon LBP 3000 L10891E
стенди-20.
Pоутер- MTRCUSYS
MW 325 R
Колонки EMIX TF 51203А
05403

Внутрішня медицина.
Невідкладні стани у

Кушетка -1, умивальник-1, шафа під склом-1, стенди -7,
милиці-1,
столик
маніпуляційний-1,стетоскопів-2,
тонометрів-11, столик-СІ (маніпуляційний)-7,фантом для

Кабінет світової літератури 51,7
м2

Кабінет історії України 46,8 м2

Кабінет внутрішньої медицини
№1 34,9 м2

внутрішній медицині

Тренажерний кабінет 51,1 м2

Догляд за хворими і
медична маніпуляційна
техніка

промивання шлунка-2, фантом для в/м інєкцій -6, фантом для
кататеризації сечового міхура (жіночий)-1, тенажер для
внутрішньовенних ін’єкцій-8, манжетка для підшкірних
ін’єкцій -2, інгалятор-1, коробка стералізаційна (бікси)-7,сумка
киснева-1, ростомір-1, апарат УЗД-1, киснева подушка-3,
підставка під таз-2, миска емальована-2, піфлукометр-1, ноші
медичні-1, матрац протипропролежний-1, глюкометр-1, голка
для плевральної пункції-1, голка Касірского-1, динамометр-2,
апарат Боброва-1, простині-1, подушка-1, одіяло-1, ножниці
медичні-2, секундомір-3, спірометр-1, термометр- 5, урометр1, термометр електронний-5,окуляри захисні-2, шприц Жене4, емність для мочі-3, судно-2, сечоприймач-2, штатив-6,
пульсоксиметр-1, спирнцівки-6, міхур для льоду-3, грілка-2,
стерилізатор-1, система для очисної клізми-1,круг підкладни11,
контейнер для зберігання термометрів-1, медичний
інструментарій (голки для спинномозкової пункції, затискачі,
корцанги, троакар, скальпель , пінцети, лотки емальовані,
роторозширювачі, язикотримачі, пробірки скляні, шпателі,
джгути), контейнери для хім. стералізації, контейнери для
знезараження використаних шприців та голок.
Тренажер внутрішньовенного введення, тренажер для
катетеризації-2.,
фантом
сідничний-6,
накладка
для
підшкірного введення-4, накладка для внутрішньовенного
введення-4, тренажер катетеризації жіночий-2, сумка киснева4, коробка КСК-6-4, коробка КСК-3-6, тонометр механічний10, штатив ШДВ-9, фантом сідничний-6, фантом для
промивання
шлунку-5, ростомір напольний з вагою-1,
тонометр механічний з стетофонендоскопом-4., аппарат
Боброва-3, аерометр для уріни-1, бікса-1, ваакумна система-4,
глюкотест-2,
голка
спиномозгова-3,
грілка-4,
грілка
комбінована-3, гумова трубка-4, джгут-4, джгут автом.-2,
дозатор-1, ємкість для сечі-5, затискач-4, затискач Більрота-4,
Затискач
Кохера-5,
зонд
дуоденальний-3,
зонд
назогастральний-4, зонд шлунковий-8, інтубаційний фантом-2,
індикатор медичного тестування-6, кисневі подушки-5,
контейнер для калу-2, контейнер для мокроти-3, коробка
стерилізаційна-2, корцанг-6, круг підкладний-4, кушетка-1
колонки-1, катетер Фолея-2, контейнер для хімічних відходів-2
, лоток ниркоподібний-20, манжет операційцний-2, манжет для

Монітор- BEHQ
ЕТК 7С 06517SLO
G-2025 НДА
Прінтер- CAHOH
F 166 400
Системний блокПентіум Ченто
Колонки GEHIUS

внутрішньовенного введення-2, медичні банки-10, мірний
стакан-6, міхур для льоду-4, вебкамера-1, пінцет-16, пакет для
стерилізації -6, поїльник-6, пікфлуметр-1, плівка клапан-2,
пробірка-15, роторозширювач-2, сечоприймач жіночий4,сечоприймач
чоловічий-4,
скальпель-2,
спиртівка-2,
спринцівка-11, судно-4, спірометр сухий-4, термометр10,термометр водяний-3, троакар-5 , трубка ректальна-4,
уретриний катетер-9, циліндр мірний-4, чашка Петрі-2,
шпатель-10, шприц 100 мл-4, язикотримач-2, , ножниці-3,
палочка скляна очна-4, петля бактерологічна-2, піпетка-10, ,
окуляри захисні-5 термометр-8, зонд для годування-5,
глюкометр-3, грілка гелева-2, троакар-3, голка Касірського-1
контейнер для збору харкотиння2, опромінювач-1, модель
людини по догляду-1.

Кабінет внутрішньої медицини
№2 34,0 м2

Кабінет іноземної мови 32,1 м2

Внутрішня медицина.
Невідкладні стани у
внутрішній медицині

Компютер-1, прінтер-1, вебкамера-1,
кушетка -1,
умивальник-1, стенди -6,столик маніпуляційний-1,стетоскопів1, тонометрів-5, столик-СІ (маніпуляційний)-6, фантом для
промивання шлунка-1, фантом для в/м інєкцій -2, фантом для
кататеризації сечового міхура (жіночий)-3, тенажер для в/в
ін’єкцій-5, манжетка для п/ш ін’єкцій-2, інгалятор-1, коробка
стералізаційна (бікси)-6,сумка киснева-1, ростомір з
напольною вагою-1, електрокардіограф-1, киснева подушка-4,
підставка під таз-1, миска емальована-1, піфлукометр-1, ноші
медичні-1,глюкометр-1, голка для плевральної пункції-1,
динамометр-1, апарат Боброва-3,
простині-9, подушка-1,
ножниці медичні-1,спірометр-1, термометр- 5, урометр-2,
термометр електронний-1,окуляри захисні-2, шприц Жене-2,
емність для мочі-2, судно-2, сечоприймач-4, штатив-3,
пульсоксиметр-1, спирнцівки-2, міхур для льоду-4, грілка-4,
система для очисної клізми(кухоль Есмарса) -2, круг
підкладни1-1,
контейнер для зберігання термометрів-1,
медичний інструментарій (голки для спинномозкової пункції,
затискачі, корцанги, троакар, , пінцети, лотки емальовані,
роторозширювачі, язикотримачі, пробірки скляні, шпателі,
джгути), контейнери для хім. стералізації, контейнери для
знезараження використаних шприців та голок.

Іноземна мова(англійська

Прінтер – 1, системний блок – 1, монітор – 1, колонки – 1, Монітор – SAMSUNG
вебкамера – 1, опромінювач – 1, доска класна – 1.
ZZG3H4LGA01230R

Компютер- BENQ ET0030 В
Прінтер- Cannon LBP
3010
Вебкамера-logi

мова)

Кабінет сімейної медицини 20,7
м2

Системний блок – LOGIC
POWER
Прінтер – Cannon NBAA
115373
Колонки – MIX
S/N11080103273
ВебкамераC270 HD WEBCAM –
iogitech
S/N2030LZ53xju9

Сімейна медицина

Комп'ютер -1, принтер – 1, вебкамера- 1, ростомір – 2, муляжі
сідниці – 3, вага-1, вага для новонароджених – 1, грілка -4,
бікса-2, стіл інструментальний -2, корцанги -6, киснева
подушка -5, лотки -14, міхур для льоду – 4, фантом жіночий
для катетеризації -1, окуляри захисні -1, термометри -2,
шприц Жане – 1, судно-1, троакар -1, штатив -3, куружка
Есмарха -1, спринцівки -2, спірометр -1, сечоприймач -1,
роторозши-рювач -1, пінцети – 6, зонд шлунковий -2, катетери
-3, голка спиномозкова, ростомір -2, фантом сідничний – 3,
контейнер для біологічного матеріалу -3, циліндр мірний -4,
індикатор медтест -1, петля бактеріо-логічна -1, мірний стакан
-1, спиртівка -1, манжет операційний -1, секундомір -1, лійка1, шафа скляна -1, столик хірургічний -1.

Монітор – SAMSUNC SN
MJ17H9FL976229V
Колонки – СМК Х9 –
Cenius.
Системний блок –
RAPCOM
Прінтер - Canon LBP 2900
L11121E
Вебкамера - SVEN

Педіатрія. Невідкладні
стани в педіатрії.

Комп’ютер-1, принтер-1 , колонки-1, вебкамера-1, фантом
новонародженої дитини – 1, фантом недоношеної та
доношеної дитини – 2, фантом сідничний – 2, фантом для
внутрішньовенних ін’єкцій - 5, кювез – 1, апарат Боброва – 2,
ростомір – 1, столик СИ – 1, штатив ШДВ – 4, вага напольна –
1, вага дитяча – 2, тренажер годування грудьми з лялькою – 1,
фантом промивання шлунка – 2, пікфлуометр – 1, пеленальний
стіл – 1, інструментальний стіл – 1, киснева подушка – 1,
коробка КСК – 2, рукомийник, тонометри – 5, накладка для
підшкірних ін’єкцій – 1, ліжко Енка – 1, медична шафа ШМ-1
– 1, термометр електронний – 1, термометр ртутний – 2.

Монітор: Benq ET – 0030
– B; Системний блок:
LOGIC POWER
Принтер: Canon I – sensys
LBP 3010; F 151300
Вебкамера logitech
2030LZ53XP19
Колонки Camac

Кабінет педіатрії 36,3 м2

Кабінет акушерства та гінекології Акушерство. Гінекологія.
31,1 м2
Невідкладні стани в
акушерстві та гінекології.

Комп’ютер-1, принтер-1, колонки-1, вебкамера-1, лоток-6, Комп’ютер LG W2046
пакет для стерелізації-8, акушерський фантом з манекеном-1, SW. Принтер Canon LBP
тренажер акушерський-1, фантом акушерський-2, лялька 2900 L1121E –

Репродуктивне здоров’я та
планування сім’ї.

Кабінет хірургії 30,9 м2

Хірургія. Невідкладні стани
у хірургії .

акушерска-5,
стіл хірургічний-1, столик СИ-1, лялька педіатрична -1,
рукомийник-1, набір вставок по вагінальному дослідженню-1,
модель для демонстрації пологів, тонометр-1, голкотримач-1,
грілка-1, грілка з наконечником-1, груша-1, джгут кров
озупинний – 1, дзеркало Куско-6, затискач черевний-3,
затискач для судин-2, джгут-трубка-1, затискач-1, дзеркало
Сімса-11, зонд матковий-1, імітатор руки-1, катетер-1,
киснева
подушка-2, клейонка-2, клізма з набором
наконечників-1, конфігурація голови новонародженого-2,
конхотом з круглим отвором-1, коробка стерелізаційна-2,
корцанг-2, корцанг зігнутий-1, стетоскоп-1, індикатор
медсестринський кровообіг
плоду-1, кушетка-1, ложка
Фолькмана-3, макет жіночого тазу-1, матка вагітної жінки-2,
матка дівчинки і жінки-1, міхур для
льоду-2, муляж
акушерський-1, набір Гегара-1, набір для клізм-2, набір для
новонародженого-1, оглядовий гінекологічний набір-2,
папілярна кістома-1, передня
плацента-2, переднє
відшарування плаценти-1, перфоратор-1, пінцет анатом-1, рак
тіла матки-1, скальпель-1, скелет жіночого тазу-2, спиртівка-1,
спірометр-1,спринцівка-2, таз паталогічний-2, туберкульоз
придатків матки-2, таз жіночий сагітальний-2, тазомір-1,
фантом акушерський з лялькою-1, штатив ШДВ-2, щипці
кульові-1, щипці-3, щипці акушерські-1.
Операційний набір – 1, шина Кузнєцова – 1, тренажер для
внутрішньовенного введення – 2, універсальний фантом – 1,
монітор -1, системний блок – 1, прінтер – 1, колонки – 1,
столик хірургічний – 1, фантом сідниці – 1, фантом для
катетеризації жіночий – 1, шина тренажерна – 2, шина
комірцева – 2, шина дитяча – 1, шина фіксуюча – 2,
іммобілізатор стоп – 1, стелаж овальний – 1, фантом для
внутрішньом’язевих інєкцій – 1, фантом для катетеризації
чоловічий – 3, тренажер накладання швів – 1, столик СИ – 6,
пила Джиглі – 1, комплект пневматичних шин для рук – 1,
комплект пневматичних шин для ніг – 1, бікси – 4, троакар – 2,
прінтер – 1, шина Крамера – 9, шина Дітеріхса – 1, голки
хірургічні – 28, голкотримач – 2, джгут медичний автомат – 1,
джгут крозупинний – 3, джгут Есмарха – 2, затискачі – 6,
дзеркало ректальне – 1, плівка-клапан – 10, калоприймач – 1,

Колонки Genius SP –НF160
Вебкамера logi LZ5
DVLL8

Монітор – BENQ серійний
№ ETR8C04223SL0,
системний блок – ЧENTO,
прінтер – EPSON L 110
серійний
№*S3TK095643*, колонки
– Genius, веб-камера –
logi.

катетер уретральний – 2, корнцанг – 3, костилі – 5, гачок
хірургічний – 2, кушетка – 1, лотки – 11, пінцети – 11, муляж
карбункул – 1, муляж варикозного розширення прямої кишки
– 1, муляж генгрени – 1, муляж пухлини нирки – 1, муляж рак
шлунка – 1, муляж виразки 12-ти палої кишки – 1, муляж опіку
– 1, ніж ампутаційний – 3, ножиці – 2, підставка під таз – 1,
підставка для бікси – 1, тонометр – 1, ректоскоп – 1,
роторозширювачі – 5, світильники – 4, секундомір – 1,
скальпелі – 4, спринцівка – 1, стенди – 5, стіл стоматологічний
– 1, скоби ЦІТО – 1, суспензорій – 1, термометр – 1, дозатор –
1, тренажер для визначення груп крові – 3, тренажер
накладання швів – 10, трубка трахеостомічна – 4, уретроскоп –
2, шина Белера – 1, набір повітропроводів – 1, фантом руки –
2, штатив ШДВ – 3, щипці гемороїдальні – 2, язикотримач – 3,
предметне скло- 1, колонки – 1, реклінатор ортопедичний – 1,
веб-камера – 1, опромінювач – 1.

Кабінет вузьких спеціальностей
17,6 м2

Оториноларингологія.
Офтальмологія.

Системний блок – 1, монітор – 1, колонки – 1, прінтер Канон 1, вебкамера -1, столик СИ-5 – 1, стіл однотумбовий – 1,
коробка КСК-3 – 1, набор офтальмологічних лінз – 1, отоскоп
– 1, рефлектор лобний – 6, тренажер – 3, балон медичний – 1,
модель ока – 1, модель вуха – 1, модель гортані в розрізі – 1,
тонометри для АТ – 2, тонометр очний – 4, камертон – 1,
офтальмоскоп – 3, воронки вушні – 11, беруші – 10, груша – 4,
голки – 9, голкотримач – 4, зеркала – 40, ручка до зеркала – 5,
холодоелемент – 2, зонди – 32, крапельниця – 6, лотки – 5,
мірний стакан – 1, лупа налобна з біноклем – 2, ножниці – 8,
пінцети – 20, скальпелі – 3, палочки склані очні – 6, таблиці –
6, трубка трахеостомічна – 4, шприц Жане – 1, штатив для
пробірок – 1, вікопідіймач – 3, язикотримач – 1, шприц 100мл
– 2, шприц для внутрівенного вливання – 4, спиртівка – 1,
пробірки – 10, світильник – 3.

Дерматологія та венерологія

Фантом
сідниці-1, штатив ШДВ-2, тренажер для
внутрішньовенних інєкцій-1, накладка для внутрішньовенних
інєкцій-1, мікроскоп-1, лампа Вуда-1, столик СИ-1, фантом
внутрішньом’язевий-1,
столик
інструментнальний-1,
тонометр
механічний-2, коробка КСК- 2, фантом для
катетеризації чоловічий-1, тренажер вагінальних досліджень-1,
контейнер для біоматеріалів-1, лоток ниркопод-9, грілка

Кабінет дерматології та
венерології 20,1 м2

Монітор – LG
S/N910TPMZ22019
Системний блок – LG
Прінтер – Cannon MHAA
283410
Колонки – Genius MODEL
NO:SP-HF180
ВебкамераC270 HD WEBCAM –
iogitech
S/N2029LZ57GL89

Вебкамера logi LZ5
DVH88
Комп’ютер LG W1943 SV
Принтер Canon LBP 3010
F151300
Колонки SVEN 230

комбінована-1, джгут кровозупинний-1, імітатор руки-1,
корнцанг-2, ножниці-2, пінцет ПА-2, пінцет-6, пробірки-5,
фартух одноразовий -2, спринцівка-2, контейнер для
хімстерилізації-1, штатив для пробірок-2, ложка Фолькмана-1,
піпетка-7, скальпель черевний-3, спиртівка-1, чашка Петрі5, шпатель-2, пінцет
анатомічний-2, шприц 100 мг-2,
дзеркало Куско-1, тримач-2, затискач-цапки-2, окуляри
захисні-2, суспензорій-1, джгут медичний автомат-1, лотокстелаж-1, вебкамера-1, комп’ютер-1, принтер -1, колонки – 1,
лампа «Солнишко»-1, грілка гелева-1.

Кабінет військово-медичної
підготовки та медицини
надзвичайних ситуацій 33,7 м2

ВМП та медицина
надзвичайних ситуацій

Компютер -1, прінтер -1, вебкамера -1, кушетка -1, тонометри
– 2, киснева подушка – 1,ноші медичні – 1, манікен дитячий –
1, фантом Вітім – 1, мішок Амбу – 1, дефібрилятор
тренувальний – 1, джгут Есмарха – 3, комбітюб – 1, лоток
емальований – 1, костилі – 6, лоток – 1,ножниці – 1, контейнер
для хімстерилізації3л – 2, санітарна сумка – 7, стенди – 3,
термометри – 1, тактична шина – 1, шина – 3, шина Дітеріхса –
1, шина Крамера - 4, зволожувач бульбашковий – 1, шина
фіксуюча – 1, набір орофарингеальних повітроводів - 1,
назофарингеальний повітровід – 2, повітровід багаторазовий 5, реклінатор ортопедичний – 3, бандаж на шийний відділ – 3,
фіксатор голови – 1, набір для екстреної конікотомії – 1,
парамедичні ножиці – 1, декомпресійна голка – 1, оклюзійна
пов’язка – 1, пов’язка - 2, джгут венозний – 1, джгут січ – 1,
багаторазовий засіб для зупинки кровотечі – 1, плівка – клапан
– 20, пульсоксиметр – 1, киснева маска – 2, динамометр – 1,
маска дихальна -2, окуляри захисні – 1

Неврологія. Психіатрія і
наркологія.

Компютер -1, прінтер -1, сканер-1, телевізор-1, вебкамера-1,
кушетка -1, умивальник-1, візок інвалідний -1, стенди -2,
допоміжні засоби пересування-1, милиці-1, шина тенажерна-2,
столик хірургічний-1,фонендоскопів-14, тонометрів-11,
столик-СІ (маніпуляційний)-3, шкаф інструментальний -2,
фантом для промивання шлунка-1, фантом для в/м ін’єкцій-2,
тенажер для в/в ін’єкцій-8, модель поперекового відділу
хребта-1, будова головного мозку-1, модель головного мозку3, долі звивин головного мозку-3, модель продовгастого
мозку-2, модель (сагітальний розріз головного мозку)-1,модель
(спинний мозок новонародженого)-1, модель (сонячне

Кабінет неврології, психіатрії та
наркології 35,1 м2

Монітор – Samsung
10480074, системний блок
Logic Power 10480069,
прінтер – Canon 10480353,
вебкамера Logitech

Системний блок АМDAthlon*2
Монітор LC 22 EN 33
Прінтер EPSON L110
Сканер- EPSON V10
Телевізор BBK LD 22113
SD

сплетіння)-1, череп людини-2, інгалятор-1, алкотестер-1,
апарат для визначення вмісту алкоголю в видихуваному
повітрі-1, шина комірцева-1, сумка киснева-4, коробка
стералізаційна (бікси)-3, апарат Боброва-1, динимометр-2,
простині-17, молоточки неврологічні-7, набір для дослідження
сухожильних рефлексів-1, ножниці медичні-2, секундомір-3,
спірометр-1, динамометр-1, термометр- 5, термометр
електронний-2, стетоскоп-1, шприц Жене-2, емність для мочі1, штатив-2, пульсоксиметр-1, спирнцівки-2, міхур для льоду3, грілка-2, стерилізатор-1, система для очисної клізми-1,
контейнер для зберігання термометрів-1,окуляри захисні-2
медичний інструментарій (голки для спинномозкової пункції,
затискачі, корцанги, пінцети, лотки емальовані,
роторозширювачі, скальпель, футляр металевий, язикотримачі,
пробірки скляні, шпателі, джгути, контейнери для хім.
стералізації, контейнери для знезараження

Кабінет інфектології та
епідеміології 16,1 м2

Кабінет медичної та соціальної
реабілітації 33,3 м2

Епідеміологія. Інфектологія.

Монітор -1, системний блок -1, колонки -1, прінтер -1,
вебкамера -1, фантом сідниці -1, комплект противочумний 1, муляж сідниці-1, фантом промивання шлунка – 1,
штатив ШДВ -1, фантом в/в, п/ш ін’єкцій, тонометр
механічний -1, сумка киснева -1, коробка КСК -1, голка
спиномозкова – 2, грілка – 1, грілка комбінована – 1, груша –
2, джгут кровозупинний – 1, затискач-1, зонд дуоденальний 1, зонд шлунковий – 2, катетер уретральний -1, коробка
стерилізаційна -1, корцанг -1, круг підкладний -1, лоток -5,
лоток ниркоподібний – 2, манжет операційний -1, манжет
тренажерний- 1, мірний стакан-1, міхур для льоду – 1,
пінцет – 3, система для клізми – 1, спиртівка -1, спринцівка 1, контейнер для транспортування -1, петля бактеріологічна
-1, фантом руки -1, пробірка – 8, голка – 1, голка -2, тримач 2, джгут - трубка -1, фартух одноразовий -1, клнтейнер для
хімстерилізації – 1, пробірка -4, крапельниця-1, маска Доктор
– Чума -1,
петля бактеріологічна -2, контейнер
для
зберігання термометрів-1, джгут медичний ( авт.) – 1,
опромінювач бактерівоцидний -1

Медична та соціальна
реабілітація.

Монітор – 1, системний блок – 1, прінтер – 1, колонки – 1,
апарат «Іскра» - 1, апарат «Снім» - 1, апарат «Луч» - 1, апарат Монітор – SAMSUNG
«УВЧ» - 1, апарат «Поток» - 1, апарат – АГМ – 1, апарат №HA17H9NL772041X,

Монітор - SAMSUNG
Cистемний блок –
LOGIC POWER
Прінтер Canon
F 166400 LBP 6030
SN NBFF 217829
Вебкамера – С270 HD
WEBCAM logitech
SN 2029LZ57GL69
Колонки

«Корона» - 1, апарат «Маг» - 1, апарат «Сонечко» - 1, ростомір
з напольною вагою – 1, випромінювач ОКУФ – 1, медичні
кушетки – 4, столик СИ – 1, тумби – 5, тонометр – 1, штатив
ШДВ – 1, бікса -1, занавіски – 5, корнцанг – 1, лоток-стелаж –
1, лампа солюкс - 1, лампа інфраруж - 1, лотки – 3, джгуттрубка – 1, стенди – 5, пробірки – 5, штатив для пробірок – 1,
фантом медсестри – 1, інгалятор – 1, шкаф медичний – 1.

системний блок – LG,
прінтер – Canon LBP6030
№NBAA214388, колонки
– Genius, веб-камера –
logi.

Патоморфологія та
патофізіологія.

Комп’ютер-1, колонки-1, принтер-1, сканер Епсон-1, скелет
людини малий – 2, шлунок в розрізі – 1, модель серця – 6,
модель ока – 1, модель вухо людини – 1, модель ротової
порожнини глотки -1, модель шийного відділу хребта – 1,
ростомір-1, скелет людини – 4, торс людини – 3, гол. Мозок –
10, легені – 12, кістки тазу – 10, м’язи верхніх і нижніх
кінцівок – 14.

Монітор: LG 19M38A
Системний блок: LOGIC
POWER
Сканер: EPSON 1232S
Принтер: Canon PIXMA
MP 230
Колонки Camac

Хірургія.

Операційний стіл – 1, лампа операційна – 1, апарат для
інгаляційного наркозу – 1, підставка під тази – 2, тази
емальовані – 2, лоток-стелаж – 1, дозовик для мила – 2, сушка
для рук – 1, столик СИ – 1, стіл учительський – 1, стільці – 12,
лотки емальовані – 4, медичний шкаф – 1, простині – 2,
стоматологічний столик – 1, інструменти (скальпелі, затискачі,
пінцети і т.д.)

Захист України.

Гвинтівка пневматична-5, стенди-13, тумба для спорядження1, дошка класна-1.

Фізична культура. Фізичне
виховання.

Бруси парарельні-1, бруси ріновисокі-1, перекладина-1,
гімнастична доріжка-1, гімнастичний місток-1, гімнастична
колода-1, велоаргометер-1, тренажер бігова доріжка- 2,
велотренажер- 3, тренажер лижника-2, тренажер
весловальника- 2, вібромасажер- 3, комплексний силовий
веломасажер- 2, гайнтелі- 15пар, стійки для стрибків- 2, канат 3, швецькі стінки -8, стіл для настільного тенісу- 3., тенісні
ракетки -10, щити баскетбольні -4, мати гімнастичні -20., кінь
гімнастичний- 1, сітка для настільного тенісу- 5, мегафон -1,
шахи -10 , часи шахові -8, шиповки бігові -8, лава
гіманстична- 10, обруч металевий -10 , секундомір -3,
скакалка -10, штанга- 2, м’яч волейбольний Мікаса 15шт.,
м’яч баскетбольний Мікаса- 15 шт, м’яч футзальний Мікаса -5,

Кабінет патоморфології та
патофізіології 34,3 м2

Операційний блок 13,52 м2

Кабінет Захисту Вітчизни 35,2 м2
Спортивна зала 487,1 м2

MVA200, MVA300,
MVA330, V200W, V300W
BW12, BD2000, BMAX
AST, SWL 62U, FSC62PW, FT-5, SL-450, ERRE
mercurio
Монітор:BENQ ЕТ-0030-В
Монітор: LG W 1943 ST
Принтер: PHILIPS LBP
6000
Принтер:EPSON STYLUS
CX730
SONY

м’яч футбольний Мікаса- 5, спортивне табло- 2, монітор -2,
системний блок-2, прінетр лазерний- 2, фотоапарат-1, звукові
колонки-1, телевізор-1, веб-камера- 2, медична аптечка-1,
термометре інфрачервоний-1.

Кабінет геронтології, геріатрії та
паліативній медицині 16,2 м2

Медсестринство в
геронтології, геріатрії та
паліативній медицині

Кабінет онкології 16,9м2

Медсестринство в онкології

Кушетка медична-1, тонометр з фонендоскопом -2, столик для
годування-1, тренажер внутрішньовенних інє’кцій-1, киснева
подушка-1, коробка КСК-3 - 3, столик СИ-1, апарат Боброва1, накладка для
внутрішньовенних інє’кцій -1, фантом
внутрішньом’язевий-1, фантом для катетиризації жіночий-1,
фантом внутрішньовенних і підшкірних інє’кцій -1, фантом
сідничний-1, пікфлуометр-1, фантом катетеризації чоловічий1, фантом сідничний-1, тренажер внутрішньовенних інєкцій-1,
грілка-1, грілка комбінована-1, зонд дуоденальний -1, зонд
шлунковий-1, корцанг зігнутий-1, лоток-7, міхур для льоду-1,
ножниці тупокінцеві-1, пінцет ПА-150-1, роторозширювач-1,
сечоприймач-1, судно-1, термометр електронний -1, штатив
ШДВ-1, штатив для пробірок-2, петля бактеріологічна-2,
шпатель-2, пробірка-10, окуляри захисні-1, грілка гелева-1,
вебкамера-1, комп’ютер-1, принтер-1.
Комп'ютер, принтер, колонки, вебкамера, тренажер для пальпа
– 1, кушетка – 1, тонометр – 1, тренажер для в/в ін'єкцій – 1,
фантом для промивання шлунка – 1, коробка КСК – 1, столик
СИ – 1, фантом в/м ін'єкцій – 1, катетер жіночий – 1,
стерелізаційна коробка – 1, зажим для білизни – 2,
роторозширювач – 1, ниркоподібні лотки – 6, калоприймачі –
8, інструментальний стіл – 1, голка для трепанобіопсії -1,
контейнер д/хімст – 1, шина Крамера – 2, голка для пункції – 1,
зажим Більрота – 1.

Системний блок: LCS
Системний блок: A4tech,
SVEN

Вебкамера logi
LZ5DVLT8
Комп’ютер LG W2046
SVПринтер Canon LBP
6030 F166400
.

Монітор: LG
L 1918 S
Системний блок:
CAMEMAX
Принтер: Canon LBP
6030B Вебкамера SVEN
IC - 300
Колонки Genius SP – NF
180

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання
начального плану за спеціальністю _223 Медсестринство, Лікувальна справа_____
(код та найменування спеціальності)

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її площа,
кв. метрів

Навчальна
дисципліна **

Кількість персональних комп’ютерів із строком
використання не більше восьми років

Основ медичної
інформатики,
76,7 м2

Інформатика,
основи медичної
інформатики

Intel i3-2120 – 1шт.
Athlon 4600+ - 15шт.
Pentium G640 – 3шт.
Всього:19шт

MS Windows Server
2008,
MS Office 2007, ОС
Linux

Так

Інформатики,
51,6м2

Інформатика,
основи медичної
інформатики

Athlon II X3 – 1шт.
Sempron LE140 - 10шт.
Sempron LE145 – 4шт
Всього:15шт

MS Windows Server
2008,
MS Office 2007, ОС
Linux

Так

MS Windows ХР, 7,
MS Office 2007, ОС
Linux

Так

AMD Sempron 145 2.8GHz - 2Gb – 6
AMD Athlon II X2 280 3.6GHz - 2Gb – 2
AMD Athlon II X2 270 3.4GHz - 2Gb - 1
intel Celeron CPU G1610 2.6GHz - 4Gb - 8
AMD Sempron 2800+ 1.6GHz - 512Mb – 4
Навчальні кабінети та
AMD Sempron 3000+ 1.6GHz - 512Mb – 1
лабораторії
Загальноосвітні,соціаль
intel CPU G620 2.6GHz - 2Gb - 2
(загальноосвітні,
но-економічні,
intel CPU G640 2.8GHz - 2Gb - 5
соціально-економічні, природничі, клінічні
intel CPU G645 2.9GHz - 2Gb - 2
природничі, клінічні)
intel Atom CPU 330 1.6GHz - 1Gb - 5
Acer Aspire ES1-511-C22 -1
Acer E1-531 intel Celeron CPU B820 1.7GHz - 2Gb
–2
intel Celeron CPU 1400MHz 1.39GHz - 512Mb – 1
Всього:40шт

Найменування пакетів
Наявність каналів
прикладних програм
доступу до
(у тому числі
Інтернету (так/ні)
ліцензованих)

5. Інформація про соціальну інфраструктуру
Найменування об’єкта
соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
1. Гуртожитки для студентів

1

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку
3. Їдальні та буфети

Площа,
кв. метрів

Кількість
3574,4
11,2
1

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

697
7,2

5. Актові зали

1

220,4

6. Спортивні зали

2

487,1

7. Плавальні басейни

-

-

8. Інші спортивні споруди:

-

-

тренажерний зал

1

132,7

тенісний зал

1

132,7

шахматний зал

1

30,4

спортивні майданчики

-

-

корти

-

-

стадіони

-

-

9. Студентський палац (клуб)

-

-

10. Інші

-

-

