
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
навчального процесу 

Кам’янець-Подільського медичного училища 
щодо надання освітніх послуг  

на спеціальності 223 Медсестринство Акушерська справа 
 

Для організації навчально-виховного процесу в Кам’янець-Подільському 

медичному училищі створена достатня матеріально-технічна база, яка 

забезпечує високий рівень підготовки фахівців і відповідає сучасним вимогам 

навчання. 

Матеріально-технічна база училища дозволяє здійснювати навчальний 

процес на сучасному рівні відповідно до вимог державних стандартів освіти 

підготовки молодших медичних спеціалістів. Кам'янець-Подільське медичне 

училище має 2 навчальні корпуси, навчальні кабінети, передбачені навчальним 

планом зі спеціальності і базуються у 4 лікувально-профілактичних закладах м. 

Кам'янця-Подільського, які забезпечені сучасним обладнанням. 

 Площа приміщень, які використовується в навчальному процесі – 10901 м
2
 

і складається з площ: переданих на баланс училища навчальних корпусів та 

інших будинків – 10646,1 м
2
, через договір позички (безоплатне користування) 

– 254,9 м
2
 терміном на 5 років з можливим подальшим продовженням терміну, 

а також враховані площі, які використовуються відповідно до договорів про 

співпрацю які знаходяться в спільному користуванні з лікувальними закладами 

м. Кам'янця-Подільського, які використовуються на підставі Наказу МОЗ 

України №78 від 16.04.1996 року "Про затвердження інструкції про організацію 

та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації", Наказу Управління охорони 

здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації №370 від 14.09.2005 

року "Про затвердження лікувально-профілактичних установ для проходження 

навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів", Наказу МОН 

України від 508.04.1993 р. № 93 «Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України», який зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. № 35, Наказу МОЗ України від 

05.06.1997 р. № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-

профілактичний заклад охорони здоров’я», який зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 07 липня 1997 р. № 245/2049. Загальна навчальна площа 

складає 10901  м
2
. 

Відповідно до документів, які підтверджують забезпечення приміщеннями 

навчального призначення Кам'янець-Подільського медичного училища на 

балансі знаходяться: 

− вул. Пушкінська, 31 – головний корпус «А» навчально-

адміністративний корпус площею 2326,0 кв.м; 

− вул. 30 років Перемоги, 9, навчальний корпус «Б», розміщений у корпусі 

гуртожитку, 1026,4 кв.м; 

− вул. 30 років Перемоги, 9, спортивний комплекс 1481.7 кв.м. 

 

Кам'янець-Подільським медичним училищем укладені наступні договори: 



І. Договори позички (безоплатне користування) ст. 827 ЦК на приміщення: 

- вул. Лесі Українки, 41, Кам’янець-Подільська міська дитяча поліклініка, 

приміщення площею 42,0 кв.м. (на строк 5 років); 

- вул. Пушкінська, 31, Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1, 6 

кабінетів загальною площею 159,9 кв.м. (на строк 5 років); 

- вул. Матросова, 30, Кам’янець-Подільська центральна районна лікарня, 

приміщення площею 15,07 кв.м. (на строк 5 років); 

- вул. Драгоманова 14 А, ТОВ "ЦСМ", приміщення площею 38,0 кв.м. (на 

строк 5 років). 

 

ІІ. Договори про співпрацю на приміщення: 

- вул. Матросова, 30 – Кам'янець-Подільська центральна районна 

лікарня; 

- вул. Пушкінська, 31 – Кам'янець-Подільська міська лікарня №1; 

- вул. Огієнка, 20 – Кам'янець-Подільська міська поліклініка№1; 

- вул. Матросова, 30 – Кам'янець-Подільська КЗ РЦПМСД 

- вул. Огієнка, 20 – Кам'янець-Подільська БУ ЦПМСД; 

- вул. Лесі Українки,41 - Кам'янець-Подільська міська дитяча 

поліклініка; 

- м.Хмельницький вул. Пилипчука, 55 – Хмельницький обласний 

лабораторний Центр Держсанепідемслужби України. 

Навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання відповідають сучасному 

рівню, забезпечені необхідними меблями, технічними засобами в обсягах та 

кількості, які відповідають вимогам щодо організації навчального процесу. 

Для проведення навчальних практик на базах лікувально-профілактичних 

закладів м. Кам'янця-Подільського створено навчальні кабінети та кімнати на 

базах:  

- Кам'янець-Подільської міської лікарні №1– з догляду за хворими та 

ММТ, внутрішньої медицини, хірургії, анестезіології та реаніматології, 

дерматовенерології, військово-медичної підготовки, клінічної патології, 

інфектології; 

- Кам'янець-Подільської центральної районної лікарні – з педіатрії; 

- міського клінічного пологового відділення – з акушерства та 

гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї; 

- міської клінічної дитячої поліклініки – з педіатрії; 

- Кам'янець-Подільського центру сімейної медицини – з клінічних 

лабораторних досліджень, медичної інформатики, стоматологічних 

захворювань, педіатрії, геронтології та геріатрії. 

У доклінічних кабінетах, лабораторіях є необхідна кількість обладнання 

для забезпечення наочності викладання дисциплін, зокрема, 6 мультимедійних 

проекційних комплексів, сучасні тренажери, моделі, муляжі, фонтоми фірм: 

«ДЕЯ», «ОНІКО», які дозволяють не тільки ознайомити студентів з 

досягненнями та можливостями сучасної медичної практики, але й 

відпрацьовувати практичні навички з обстеження, догляду та надання 

невідкладної допомоги пацієнтам. Під час навчальної практики у клініках 

використовується діагностична апаратура, що належить лікувальним закладам: 



апарати ультразвукової діагностики, комп’ютерні томографи, 

рентгенодіагностичні апарати, апарати для ендоскопічних досліджень та інше. 

У навчальному процесі використовуються також набори рентгенограм, 

комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм, електрокардіограм, 

електроміограм, сонограм. Зазначені технічні засоби використовуються при 

читанні лекцій, проведенні навчальних практик та засідань наукових гуртків. 

Широко використовуються навчально-контролюючі комп’ютерні програми, 

мультимедійні навчальні посібники та підручники. Комп’ютерне тестування 

ефективно використовується для проведення базисного, проміжного, 

підсумкового та заключного контролю підготовки студентів. 

У цілому кабінети, навчальні лабораторії та інші аудиторні приміщення 

забезпечують виконання навчального плану і програм. Забезпеченість робочих 

місць унаочненням складає 100%. 

 

 

 

 

 



Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Кам’янець-Подільського медичного уилища 

№ 

з/п 

Адреса 

приміщення 

Найменування 

власника майна 

Площа 

(кв. 

м) 

Назва та реквізити 

документа про право 

власності або 

оперативного 

управління 

Договір оренди Інформація про наявність документів 

Строк дії 

договору 

оренди (з______ 

по_____) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність  

нотаріального 

посвідчення 

Про 

відповідність 

санітарним  

нормам 

Про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

Про 

відповідні

сть 

нормам з 

охорони 

праці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. м. Кам’янець-

Подільський  

вул. Пушкінська, 31 

Хмельницька 

обласна рада 

 

2326,

0 

Свідоцтво про 

право власності на 

нерухоме майно  

№ 1801 від 

23.08.2007 

безстроково - - + + + 

 

 

2.  

 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. 30 років 

Перемоги, 9 

(гуртожиток) 

Хмельницька 

обласна рада 

 

4845,

8 

Державний акт на 

право постійного 

користування 

земельною 

ділянкою 

№100 від 12.04.2007 

безстроково - - + + + 

3. м. Кам’янець-

Подільський 

вул. 30 років 

Перемоги, 9 

( спортивний корпус) 

Хмельницька 

обласна рада 

 

1481,

7 

Свідоцтво про 

право власності на 

нерухоме майно  

№ 1801 від 

23.08.2007 

безстроково - - + + + 

4. м. Кам’янець-

Подільський  

вул. Пушкінська, 31 

(Кам’янець-

Подільська міська 

лікарня № 1) 

Кам’янець-

Подільська 

міська рада 

 

159,9 Договір позички 

(безоплатного 

користування) від 

08.09.2014року 

З 08.09.2014 по 

08.09.2019р. 

- - + + + 

5. м. Кам’янець-

Подільський,  

вул. Матросова,30 

(Кам’янець-

Подільська 

центральна районна 

лікарня) 

Кам’янець-

Подільська 

районна рада 

15 Договір позички 

(безоплатного 

користування) від 

08.09.2014року 

З 08.09.2014 по 

08.09.2019р 

- - + + + 

6. м. Кам’янець- Кам’янець- 38,0 Договір позички з 26.09.2014 до - - + + + 



 Подільський  

вул. Драгоманова, 14 

(Кам’янець-

Подільський центр 

сімейної мседицини)  

Подільська 

міська рада 

 

(безоплатного 

користування) від 

26.09.2014року 

26.09.2019 

 

7. м. Кам’янець-

Подільський  

вул. Лесі Українки, 41 

(Кам’янець-

Подільська міська 

дитяча поліклініка)  

Кам’янець-

Подільська 

міська рада 

 

42.0 Договір позички 

(безоплатного 

користування) від 

08.09.2014року 

З 08.09.2014 по 

08.09.2019р. 

- - + + + 

               

    

 

 

 

 

 

 

 



Забезпечення приміщеннями навчального призначення  

та іншими приміщеннями 

Кам’янець-Подільського медичного училища 

 
№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні У тому числі 

Власні Орендо-

вані 

Здано в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 

10901 10646,1 254,97 82,5 

1.1. Приміщення для занять студентів, 

(лекційні, аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо) 

2078,57 1823,6 254,97 - 

1.2. Комп’ютерні зали 108,2 108,2 - - 

1.3. Спортивні зали 879,4 879,4 - - 

2. Приміщення для педагогічних 

працівників 

441,3 441,3 - - 

3. Службові приміщення 3038 3038 - 1,0 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

185,3 

 

185,3 

 

- - 

5. Гуртожиток 3877,9 3877,9 - - 

6. Тир 198,9 198,9 - - 

7. Їдальня 81,5 81,5 - 81,5 

8. Медичний пункт 12,0 12,0 - - 

 

  



 Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 на спеціальності 223 Медсестринство Акушерська справа 

Кам’янець-Подільського медичного училища 
 

 

№ Найменування лабораторій, 

спеціалізованих кабінетів, 

їх площа 

Найменування 

дисциплін 

Перелік обладнання, 

устаткування, кількість 

1 Кабінет Історії України, всесвітньої 

історії, корпус А, кабінет №14, 

56,0м² 

Історія України, основи 

філософських знань 

Згідно з паспортом 

кабінету 

2 Кабінет географії, основ захисту 

Вітчизни, корпус В, кабінет №41, 

56,0 м² 

 

Основи правознавства Згідно з паспортом 

кабінету 

3 Кабінет соціально-економічних 

дисциплін, корпус А, кабінет №13, 

65,1 м² 

 

Основи економічної теорії,  

соціологія 

Згідно з паспортом 

кабінету 

4 Спортзали, корпус В,  879,4 м² Фізичне виховання Згідно з паспортом 

кабінету 

5 Кабінет іноземної мови, корпус В, 

кабінет №40, 16,9 м² 

 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Згідно з паспортом 

кабінету 

6 Кабінет основ латинської мови, 

корпус В, кабінет №39, 27 м² 

Основи латинської мови з 

медичною термінологією, 

іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

Згідно з паспортом 

кабінету 

7 Кабінет української мови та 

літератури, корпус А, кабінет №32, 

43,3м² 

Українська мова за 

професійним спрямуванням  

Згідно з паспортом 

кабінету 

8 Кабінет світової літератури, 

культурології, корпус А, кабінет №34, 

45,5 м² 

Культурологія Згідно з паспортом 

кабінету 

9 Кабінет інформатики, основ 

медичної інформатики, корпус А, 

кабінет №27, 46,2 м², №35, 36.8 м² 

Основи медичної інформатики Згідно з паспортом 

кабінету 

10 Кабінет загального догляду за 

хворими, корпус А, кабінет №3, 42.4 

м², №4, 27.0 м², №5, 42.4 м² 

Загальний догляд за хворими 

та медична маніпуляційна 

техніка, внутрішня медицина 

Згідно з паспортом 

кабінету 

11 Кабінет доклінічної практики з 

внутрішньої медицини, сімейної 

медицини, геронтології та геріатрії, 

корпус А, кабінет №6, 27,1м² 

Внутрішня медицина Згідно з паспортом 

кабінету 

12 Кабінет терапевтично-педіатричних 

дисциплін, корпус А, кабінет №18, 

49,6 м² 

Внутрішня медицина, 

педіатрія 

 

13 Кабінет доклінічної практики з 

хірургії та онкології, корпус А, кабінет 

Хірургія, оториноларингологія Згідно з паспортом 

кабінету 



№33, 30,5 м² 

14 Кабінет доклінічної практики з 

педіатрії, корпус А, кабінет №23, 28,3 

м² 

Педіатрія Згідно з паспортом 

кабінету 

15 Кабінет доклінічної практики з 

акушерства, гінекології, 

репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї, корпус А, кабінет 

№36, 84,1 м²; 

Акушерство, гінекологія, 

репродуктивне здоров’я та 

планування сім’ї 

Згідно з паспортом 

кабінету 

16 Кабінет з акушерства, гінекології, 

репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї, корпус А, кабінет 

№30, 43,2 м²; 

Акушерство, гінекологія Згідно з паспортом 

кабінету 

17 Кабінет неврології, психіатрії та 

наркології, корпус А, кабінет №28, 

28,5 м² 

Неврологія та психіатрія з 

наркологією, основи 

психології та міжособового 

спілкування 

Згідно з паспортом 

кабінету 

18 Кабінет основ охорони праці та 

охорони праці в галузі, безпеки 

життєдіяльності, корпус В, кабінет 

№43, 16,9м² 

Безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

Згідно з паспортом 

кабінету 

19 Кабінет медичної та соціальної 

реабілітації, корпус В, кабінет №46, 

40 м² 

Медична та соціальна 

реабілітація 

Згідно з паспортом 

кабінету 

20 Кабінет інсектології та епідеміології, 

корпус А, кабінет №12,  21,7 м² 

Інфектологія, епідеміологія Згідно з паспортом 

кабінету 

21 Кабінет доклінічної практики з 

анестезіології та реаніматології, 

корпус А, кабінет №31,  20,1 м² 

Анестезіологія та 

реаніматологія 

Згідно з паспортом 

кабінету 

22 Кабінет вузьких дисциплін, корпус В, 

кабінет №44,  16,9м² 

Офтальмологія Згідно з паспортом 

кабінету 

23 Кабінет військово-медичної 

підготовки, корпус В, кабінет №42, 

19,4 м² 

ВМП та медицина 

надзвичайних ситуацій 

Згідно з паспортом 

кабінету 

24 Кабінет анатомії та фізіології, корпус 

А, кабінет №1,  67,0 м
2
 

Анатомія людини, фізіологія 

людини 

Згідно з паспортом 

кабінету 

25 Кабінет паталогічної анатомії та 

паталогічної фізіології, корпус А, 

кабінет №2,  42,4 м
2
 

Патоморфологія та 

патофізіологія 

Згідно з паспортом 

кабінету 

26 Кабінет фармакології з рецептурою, 

корпус А, кабінет №24, 39,2 м
2
 

 

Фармакологія та медична 

рецептура 

Згідно з паспортом 

кабінету 

27 Лабораторія мікробіології, корпус В, 

кабінет №47, 37,8 м
2
 

 

Основи мікробіології з 

імунологією 

Згідно з паспортом 

кабінету 

28 Лабораторія гігієни, корпус В, кабінет 

№37,  90 м
2 

Основи екології та проф. 

медицини 

Згідно з паспортом 

кабінету 

29  Кабінет біології, медичної біології, 

медичної генетики, корпус А, кабінет 

Основи медичної генетики Згідно з паспортом 

кабінету 



№22,  36,2м
2
 

 

 

30 Лабораторія медичної паразитології з 

ентомологією, корпус В, кабінет №52,  

22,0 м
2
 

 

Дерматологія та венерологія Згідно з паспортом 

кабінету 

31 Кабінет інформаційних технологій, 

корпус А,  кабінет №7, 25,2 м
2
 

Внутрішня медицина, 

загальний догляд за хворими 

та медична маніпуляцій на 

техніка 

Згідно з паспортом 

кабінету 

   

  
 


