Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
навчального процесу Кам’янець-Подільського медичного училища
щодо надання освітніх послуг
на спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна 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 м2
і складається з площ: переданих на баланс училища навчальних корпусів та
інших будинків – 10646,1 м2, через договір позички (безоплатне користування)
– 254,9 м2 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 лікувальнопрофілактичний заклад охорони здоров’я», який зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 07 липня 1997 р. № 245/2049. Загальна навчальна площа
складає 10901 м2.
Відповідно до документів, які підтверджують забезпечення приміщеннями
навчального призначення Кам'янець-Подільського медичного училища на
балансі знаходяться:
− вул. Пушкінська, 31 – головний корпус «А» навчальноадміністративний 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 училища
Договір оренди
№
з/п

Адреса
приміщення

Найменування
власника майна

Площа
(кв.
м)

1
1.

2
м. Кам’янецьПодільський
вул. Пушкінська, 31

3
Хмельницька
обласна рада

4
2326,
0

м. Кам’янецьПодільський
вул. 30 років
Перемоги, 9
(гуртожиток)

Хмельницька
обласна рада

4845,
8

м. Кам’янецьПодільський
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Перемоги, 9
( спортивний корпус)
м. Кам’янецьПодільський
вул. Пушкінська, 31
(Кам’янецьПодільська міська
лікарня № 1)
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Матросова,30
(Кам’янецьПодільська
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м. Кам’янець-

Хмельницька
обласна рада
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7
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районна рада

15
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Строк дії
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державної
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Договір позички
(безоплатного
користування) від
08.09.2014року
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08.09.2019р
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-
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23.08.2007
Договір позички
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користування) від
08.09.2014року

7.

Подільський
вул. Драгоманова, 14
(Кам’янецьПодільський центр
сімейної мседицини)
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дитяча поліклініка)

Подільська
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26.09.2014року
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08.09.2019р.

-

-

+

+

+

Забезпечення приміщеннями навчального призначення
та іншими приміщеннями
Кам’янець-Подільського медичного училища
№
з/п

Найменування приміщень за
функціональним призначенням

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
1.1. Приміщення для занять студентів,
(лекційні, аудиторні приміщення,
кабінети, лабораторії тощо)
1.2. Комп’ютерні зали
1.3. Спортивні зали
2.
Приміщення для педагогічних
працівників
3.
Службові приміщення
4.
Бібліотека,
у тому числі читальні зали
5.
Гуртожиток
6.
Тир
7.
Їдальня
8.
Медичний пункт
1.

Площа приміщень (кв. м)
Загальні
У тому числі
Власні Орендо- Здано в
вані
оренду

10901

10646,1 254,97

82,5

2078,57

1823,6

254,97

-

108,2
879,4
441,3

108,2
879,4
441,3

-

-

3038
185,3

3038
185,3

-

1,0
-

3877,9
198,9
81,5
12,0

3877,9
198,9
81,5
12,0

-

81,5
-

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
на спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа
Кам’янець-Подільського медичного училища

№

Найменування лабораторій,
спеціалізованих кабінетів,
їх площа

1

Кабінет Історії України,
всесвітньої історії, корпус І,
кабінет №14, 56,0м²
Кабінет географії, основ
захисту Вітчизни, корпус ІІ,
кабінет №41, 56,0 м²
Кабінет соціальноекономічних дисциплін,
корпус І, кабінет №13, 65,1
м²
Спортзал, корпус ІІ, 879,4 м²

Історія України, основи
філософських знань

Кабінет іноземної мови,
корпус ІІ, кабінет №40, 16,9
м²
Кабінет основ латинської
мови, корпус ІІ, кабінет
№39, 27 м²

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

Кабінет української мови та
літератури, корпус І, кабінет
№32, 43,3м²
Кабінет світової літератури,
культурології, корпус І,
кабінет №34, 45,5 м²
Кабінет інформатики, основ
медичної інформатики,
корпус І, кабінет №27, 46,2
м², №35, 36.8 м²
Кабінет загального догляду
за хворими, корпус І, кабінет
№3, 42.4 м², №4, 27.0 м², №5,
42.4 м²
Кабінет доклінічної
практики з внутрішньої
медицини, сімейної
медицини, геронтології та

Найменування
дисциплін

Перелік
обладнання,
устаткування,
кількість
Згідно з паспортом
кабінету

Основи правознавства

Згідно з паспортом
кабінету

Основи економічної
теорії, соціологія

Згідно з паспортом
кабінету

Фізичне виховання

Згідно з паспортом
кабінету

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням
Основи латинської мови
з медичною
термінологією, іноземна
мова за професійним
спрямуванням
Українська мова за
професійним
спрямуванням
Культурологія

Згідно з паспортом
кабінету

Основи медичної
інформатики

Згідно з паспортом
кабінету

Загальний догляд за
хворими та медична
маніпуляційна техніка,
внутрішня медицина
Внутрішня медицина

Згідно з паспортом
кабінету

Згідно з паспортом
кабінету

Згідно з паспортом
кабінету
Згідно з паспортом
кабінету

Згідно з паспортом
кабінету

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

геріатрії, корпус І, кабінет
№6, 27,1м²
Кабінет терапевтичнопедіатричних дисциплін,
корпус І, кабінет №18, 49,6
м²
Кабінет доклінічної
практики з хірургії та
онкології, корпус І, кабінет
№33, 30,5 м²
Кабінет доклінічної
практики з педіатрії, корпус
І, кабінет №23, 28,3 м²
Кабінет доклінічної
практики з акушерства,
гінекології, репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї,
корпус І, кабінет №36, 84,1
м²;
Кабінет з акушерства,
гінекології, репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї,
корпус І, кабінет №30, 43,2
м²;
Кабінет неврології,
психіатрії та наркології,
корпус І, кабінет №28, 28,5
м²

Внутрішня медицина,
педіатрія
Хірургія,
оториноларингологія

Згідно з паспортом
кабінету

Педіатрія

Згідно з паспортом
кабінету

Акушерство, гінекологія, Згідно з паспортом
репродуктивне здоров’я
кабінету
та планування сім’ї

Акушерство, гінекологія

Згідно з паспортом
кабінету

Неврологія та психіатрія
з наркологією, основи
психології та
міжособового
спілкування
Кабінет основ охорони праці Безпека життєдіяльності,
та охорони праці в галузі,
основи охорони праці та
безпеки життєдіяльності,
охорона праці в галузі
корпус ІІ, кабінет №43,
16,9м²
Кабінет медичної та
Медична та соціальна
соціальної реабілітації,
реабілітація
корпус ІІ, кабінет №46,
40 м²
Кабінет інсектології та
Інфектологія,
епідеміології, корпус І,
епідеміологія
кабінет №12, 21,7 м²
Кабінет доклінічної
Анестезіологія та
практики з анестезіології та реаніматологія
реаніматології, корпус І,
кабінет №31, 20,1 м²
Кабінет вузьких дисциплін,
Офтальмологія

Згідно з паспортом
кабінету

Згідно з паспортом
кабінету

Згідно з паспортом
кабінету
Згідно з паспортом
кабінету
Згідно з паспортом
кабінету
Згідно з паспортом

23

24

25

26

27

28

29

30

31

корпус ІІ, кабінет №44,
16,9м²
Кабінет військово-медичної
підготовки, корпус ІІ,
кабінет №42, 19,4 м²
Кабінет анатомії та
фізіології, корпус І, кабінет
№1, 67,0 м2
Кабінет паталогічної
анатомії та паталогічної
фізіології, корпус І, кабінет
№2, 42,4 м2
Кабінет фармакології з
рецептурою, корпус І,
кабінет №24, 39,2 м2

кабінету
ВМП та медицина
надзвичайних ситуацій

Згідно з паспортом
кабінету

Анатомія людини,
фізіологія людини

Згідно з паспортом
кабінету

Патоморфологія та
патофізіологія

Згідно з паспортом
кабінету

Фармакологія та медична Згідно з паспортом
рецептура
кабінету

Лабораторія мікробіології,
корпус ІІ, кабінет №47, 37,8
м2
Лабораторія гігієни, корпус
ІІ, кабінет №37, 90 м2

Основи мікробіології з
імунологією

Згідно з паспортом
кабінету

Основи екології та проф.
медицини

Згідно з паспортом
кабінету

Кабінет біології, медичної
біології, медичної генетики,
корпус І, кабінет №22,
36,2м2
Лабораторія медичної
паразитології з
ентомологією, корпус ІІ,
кабінет №52, 22,0 м2
Кабінет інформаційних
технологій, корпус І, кабінет
№7, 25,2 м2

Основи медичної
генетики

Згідно з паспортом
кабінету

Дерматологія та
венерологія

Згідно з паспортом
кабінету

Внутрішня медицина,
загальний догляд за
хворими та медична
маніпуляцій на техніка

Згідно з паспортом
кабінету

Одним із основних напрямків діяльності Кам’янець-Подільського
медичного училища є розвиток соціальної інфраструктури закладу.
Училище має гуртожиток на 350 місць. Він укомплектований
необхідними меблями, м’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами
гігієни тощо. У 2012/2013 навчальному році зроблений євроремонт у 10
кімнатах на загальну суму 120 тисяч гривень. Забезпеченість студентів
гуртожитком – 100%.
Забезпеченість студентів гуртожитком – 100 %.

Адміністрація училища докладає чимало зусиль, щоб належно
утримувати гуртожиток, робить усе, щоб студентське житло відповідало
сучасним стандартам. Для розв’язання побутових проблем, сприяння
організації дозвілля молоді, оперативного вирішення всіх інших питань, які
повсякчас виникають, створена студентська рада гуртожитку, до функцій якої
входить організація роботи санітарних постів, проведення конкурсів на кращу
кімнату.
У гуртожитку училища працює медичний пункт, куди за потребою
можуть звернутись студенти.
Санітарно-технічні умови в усіх корпусах та гуртожитках відповідають
нормативам: у них є опалювальні системи, гаряче та холодне водопостачання,
санітарні вузли капітально відремонтовані, оснащені новою сантехнікою,
постійно підтримується належний порядок. Будівлі закладу забезпечені
належною
кількістю
вогнегасників,
протипожежні
водопроводи
укомплектовані пожежними
рукавами та стволами. Відповідальні за
протипожежний стан в підрозділах особи регулярно проходять навчання та
перевірку знань з пожежної безпеки. У будівлях училища проведені заміри
опору внутрішніх електромереж. Виконана обробка дерев’яних конструкцій
горищ.
Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій для
студентів та викладачів використовуються: методичний кабінет, конференц-зал,
актова зала, бібліотека училища (на 60 місць).
Виховні заходи проводяться в спортивному комплексі «Гіпократ»
загальною площею 1481.7 кв.м. До послуг студентів спортивний зал,
тренажерний та тенісний зали (загальна площа 879.4 кв.м.).
В Кам’янець-Подільському медичному училищі активно працює
студентське самоврядування, яке сприяє формуванню та розвитку творчого
потенціалу особистості, становленню рис характеру, дає змогу нашим
студентам, молодим викладачам адаптуватись до своєї професії, місця роботи
та психологічна служба.
Робота практичного психолога безпосередньо пов’язана з такими
категоріями як розвиток, самореалізація, самоповага, психічне і соціальне
здоров’я, адаптивність, самооцінка. До складу психологічної служби входять
заступник директора з виховної роботи, викладач психології та міжособового
спілкування, куратори академічних груп.
Основними завданнями є:
психодіагностика;
індивідуальна психологічна допомога студентам, викладачам,
працівникам училища та батькам у вирішенні важливих життєвих питань
та подоланні стресових ситуацій;
групова психологічна допомога за допомогою тренінгів, бесід,
рольових ігор.
Для досягнення мети соціально-психологічна служба медичного училища
щорічно проводить дослідження, одним із яких є визначення рівня соціальнопсихологічної адаптації студентів.

Крім цього є важливим питання реалізації психолого-педагогічних
моделей роботи кураторів з адаптації в умовах навчання. Таку роль в нашому
училищі виконують куратори груп через тематичні години спілкування, які
проводяться щосереди.
Практичний психолог в допомогу таким студентам використовує групові
тренінги за допомогою рольових ігор, під час яких вони себе почувають
впевнено, на підсвідомості через роль висвітлюють свої проблеми.
Що стосується адаптації молодих викладачів, то в училищі працює
«Школа молодого викладача». Яка має два напрямки: професійний, соціальнопсихологічний. Це дає можливість швидше пристосуватися до нового
колективу та студентів.
У медичному училищі навчаються студенти, з яких – 237 (36%) діти
трудових мігрантів. Такі підлітки схильні до девіантної поведінки, агресивно
налаштовані, демонстративні, але це все прояв захисної реакції особистості. З
такими дітьми також проводяться психологічні тренінги, довірчі бесіди,
зустрічі, круглі столи. Дітей цієї категорії залучаємо до благодійних акцій. Так,
студенти медичного училища щорічно беруть участь в акції милосердя
«Подаруй дитині радість».

Інформація про соціальну інфраструктуру
Кам’янець-Подільського медичного училища
№
з/п

Найменування об’єктів соціальної інфраструктури

Кількість

Площа
(кв. м)

1.

Гуртожиток для студентів

1

3819,4

2.

Житлова площа, що припадає на одного студента
у гуртожитку

1

8

3

Їдальня

1

81,5

4.

Кількість студентів, що припадає на одне
посадкове місце в їдальні та буфеті (осіб)

1

3

5.

Актова зала

1

172,8

6.

Спортивні зали

3

879.4

7.

Спортивний комплекс «Гіппократ»

1

1481.7

Навчальна площа на одного студента складає 8 кв.м., що відповідає
існуючим нормам.
За останні 5 років реорганізовано ряд навчальних кабінетів і лабораторій:
медичної біології та генетики, інформаційних технологій,
анатомії та
фізіології, патанатомії та патфізіології, акушерства та гінекології, хірургії,
внутрішньої медицини та ін..
Переобладнання навчальних кабінетів і лабораторій проводиться з
врахуванням сучасних вимог як для організації навчального процесу, так і
сучасних технологій та естетичного дизайну. У 2010-2014 роках проведено
поточний ремонт 9 аудиторій, капітальний ремонт даху спортивного комплексу
та навчального корпусу, ремонт фасаду навчального корпусу та господарського
двору на суму 996,5 тис. грн.
Для проведення практичних занять викладачі спеціальності «Лікувальна
справа» підтримують тісний зв’язок з лікувально-профілактичними закладами
м. Кам’янця-Подільського, що підтверджує створення навчальних кімнат на
базах лікувально-профілактичних закладів міста.
Всі види практик проводяться відповідно до наказу Головного управління
охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації № 455 від
01.12.2010 року «Про затвердження лікувально-профілактичних та аптечних
закладів охорони здоров’я для проходження навчальної, виробничої та
переддипломної практики студентів медичних коледжів (училищ)
Хмельницької області». За училищем закріплено 38 лікувально-профілактичних
та санітарно-епідеміологічних установ міста та області для практичного
навчання.

Перелік баз затверджених Головним управлінням охорони
здоров я Хмельницької обласної державної адміністрації для проходження
виробничої та переддипломної практик
’

1. Кам’янець-Подільська міська поліклініка №2.
2. Кам’янець-Подільська ЦРЛ.
3. Кам’янець-Подільська поліклініка сімейного типу №1.
4. Кам’янець-Подільська поліклініка сімейного типу №2.
5. Кам’янець-Подільська РСЕС.
6. Кам’янець-Подільська МСЕС.
7. Кам’янець-Подільська МСШМД.
8. Кам’янець-Подільська міська станція переливання крові.
9. Хмельницька ОСЕС.
10.Хмельницька обласна лікарня.
11.Хмельницька міська лікарня.
12.Ярмолинецька РСЕС.
13.Дунаєвецька РСЕС.
14.Дунаєвецька ЦРЛ.
15.Новоушицька РСЕС.
16.Новоушицька ЦРЛ.
17.Віньковецька РСЕС.
18.Віньковецька ЦРЛ.
19.Оринінська районна лікарня №2 Кам’янець-Подільського району.
20.Красилівська РСЕС.
21.Красилівська ЦРЛ.
22.Старосинявська РСЕС.
23.Старосинявська ЦРЛ.
24.Деражнянська РСЕС.
25.Деражнянська ЦРЛ.
26.Волочиська ЦРЛ.
27.Ізяславська ЦРЛ.
28.Старокостянтинівська ЦРЛ.
29.Старокостянтинівська РСЕС.
30.Староушицька ЦРЛ.
31.Шепетівська ЦРЛ.
32.Шепетівська РСЕС.
Фельдшерсько-акушерські пункти







с. Кульчіївці Кам’янець-Подільського району;
с. Голосків Кам’янець-Подільського району;
с. Жовтневе Кам’янець-Подільського району;
с. Довжок Кам’янець-Подільського району;
с. Кам’янка Кам’янець-Подільського району;
с. Гуменці Кам’янець-Подільського району.

Санітарно-гігієнічні умови кабінетів, лабораторій, навчальних кімнат в
цілому відповідають вимогам та критеріям щодо акредитаційної підготовки
фахівців І рівня акредитації.
За останні роки навчально-матеріальна база значно покращилась:
навчальні кабінети, лабораторії, кімнати поповнилися необхідним
обладнанням, сучасними технічними засобами навчання, науково-методичною
та довідковою літературою на 100%.
Обладнання кабінетів та лабораторій спеціальності “Лікувальна справа”
відповідає вимогам “Табелю оснащення кабінетів і лабораторій” на 100%.
Кабінети та лабораторії закладу, які забезпечують виконання навчального
плану за спеціальністю "Лікувальна справа”, мають достатню кількість
необхідної науково-методичної документації (комплекси методичного
забезпечення дисципліни, методичні розробки, рекомендації, посібники,
матеріали тестового контролю) та технічних засобів навчання. Всі кабінети та
лабораторії мають паспорти. У кабінетах є інструкції з техніки безпеки, перелік
функціональних обов’язків зав. кабінетами, розклад та журнал консультацій і
відпрацювань пропущених занять, журнали інструктажу студентів з техніки
безпеки і охорони праці.
Навчальні кабінети і лабораторії, що використовуються для практичних
та лабораторних занять на спеціальності "Лікувальна справа”, забезпечені
необхідним медико-лабораторним обладнанням та інструментарієм, сучасними
апаратурою для відпрацювання практичних навичок, фаховою та навчальнометодичною літературою для викладачів та студентів.
Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій для
студентів та викладачів використовуються: методичний кабінет училища,
лекційні зали, бібліотека училища (на 60 місць).
У Кам’янець-Подільському медичному училищі для інформаційного
забезпечення студентів, у т.ч. зі спеціальності "Лікувальна справа”, створено та
ефективно використовуються два комп’ютерних класи з локальною мережею,
мережею Іntеrnet та електронною поштою. В училищі також є множильна
апаратура, відеоапаратура, графопроектори, 6 мультимедійних проекційних
системи та інші технічні засоби навчання.
Для спеціальності “Лікувальна справа” придбано: тренажер для пальпації
молочної залози, фантом для проведення серцево-легеневої реанімації –
МАКСИМ, фантом для катетеризації сечового міхура, фантоми для
парентеральних втручань, ляльки акушерські, тренажери для внутрішньовенних
ін’єкцій, глюкометри, тонометри, стіл масажний.
Щорічно в училищі відбувається атестація кабінетів і лабораторій,
визначається рівень оснащення робочого місця студента з основних клінічних
дисциплін. Атестація кабінетів і лабораторій дозволяє проводити поетапну
заміну застарілого обладнання та інструментарію.
Постійна увага приділяється інформаційному забезпеченню студентів. З
цією метою у навчальному процесі широко використовується комп’ютерна
техніка. В училищі функціонують 2 комп’ютерних класи, один з яких
підключений до Інтернету, що відкриває нові можливості для широкого
використання світових інформаційних продуктів. Загальна кількість
комп’ютерів, в тому числі і у навчальних кабінетах – складає 87 одиниць.

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій,
які забезпечують виконання навчального плану
на спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа
Кам’янець-Подільського медичного училища
№
з/п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

Найменування
дисципліни
за навчальним
планом

Модель і марка персональних
комп’ютерів, їх кількість

1

каб.
№27
46,2 м²

Основи загальної та
медичної
інформатики.
Неврологія та
психіатрія з
наркологією
Репродуктивне
здоров’я та
планування сім’ї
Епідеміологія
Основи охорони
праці та охорона
праці в галузі
Фармакологія та
медична рецептура
Основи медичної
інформатики.
Хірургія
Педіатрія
Акушерство
Гінекологія
Дерматологія та
венерологія
Інфектологія
Анестезіологія і
реаніматологія
Оториноларингологія
Офтальмологія

AMD Sempron (tm) 2200+,
ОЗП – 224 Мб – 6шт.
AMD Sempron (tm) 2500+,
ОЗП – 192 Мб – 1шт.
Intel®Atom (ТМ) CPU 230
1.60Ghz – 2шт.
AMD A8-3870 APU with
Radeon 3.0 Ghz – 7шт.
Notebook Toshiba -1шт.
Intel®Pentium® CPU 2.13 Ghz
(notebook) – 1шт.
Ноутбук Fugitsu – 2шт.

Microsoft
Office,

Intel®Atom (ТМ) CPU D410
1.66 Ghz 1.99 ГБ ОЗУ – 5шт.
Intel® Celeron® CPU 6550
2.60 Ghz – 5шт.

Microsoft
Office,

Внутрішня
медицина, загальний
догляд за хворими та
медична маніпуляцій
на техніка

Pentium-133, ОЗП – 16 Мб –
1шт.
Duron, ОЗП -248 Мб – 1шт.
Celeron-500, ОЗП – 48 Мб –
1шт.
Celeron-500, ОЗП – 63 Мб –
3шт.
Celeron-1000, ОЗП – 128 Мб –
1шт.
Celeron Р-4, ОЗП – 96 Мб –

Microsoft
Office,

2

3

каб.
№35
36,8м²

каб.№ 7
25,2 м²

Назви
пакетів
прикладних
програм
(в тому числі
ліцензованих)

Можливість
доступу
до
Інтернет,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)

ні

програма
"Гіпертест"

так

програма
"Гіпертест"

програма
"Гіпертест"

ні

1шт.
Duron-800, ОЗП -128 Мб –
1шт.
Duron-1200, ОЗП -112 Мб –
4шт.
Pentium-133, ОЗП – 44 Мб –
1шт.
AMD Sempron (tm) 2500+,
ОЗП - 192 Мб – 2шт.

Кабінети і лабораторії мають необхідне устаткування і обладнання, яке
забезпечує оптимальні умови для оволодіння знаннями, навичками та вміннями
з усіх дисциплін. У кожному кабінеті є в наявності паспорт з усіх дисциплін,
складено комплекси навчально-методичного забезпечення теоретичних і
практичних занять (наочність, ТЗН, навчально-методична і довідкова
література, мультимедійні засоби навчання) і СПРС.
Практичні заняття забезпечені необхідним обладнанням в середньому на 57 робочих місць.
Навчально-матеріальна база навчальних
кабінетів, лабораторій і
навчальних кімнат щорічно збагачується також за рахунок практичної роботи
предметних гуртків з дисциплін акушерства та гінекології, хірургії, внутрішньої
медицини, педіатрії, інфектології, анатомії людини та ін.
З метою вивчення значимості кабінету в підвищенні якості знань студентів
розроблено Критерії оцінювання конкурсів «На кращий кабінет, лабораторію,
навчальну кімнату». Щорічно проводиться атестація навчальних кабінетів і
лабораторій. Як наслідок, значно покращилася матеріально-технічна база
кабінетів, лабораторій та навчальних кімнат, активізувалася позааудиторна
робота.
Кращі кабінети: акушерства, внутрішньої медицини, хірургії, анатомії
людини.
З метою економії витрат на комунальні послуги в навчальному корпусі,
гуртожитку і спорткомплексі “Гіппократ” встановлено лічильники на тепло - 3,
воду – 3, що дало ефект економії коштів.
В училищі створена міцна спортивна база з фізичного виховання:
культурно-спортивний комплекс «Гіпократ» з ігровим залом 36х18м2, залом
ЛФК 15х6м2, оснащених різноманітними
тренажерами і спортивними
снарядами, 25-метровий тир; 2 спортивних майданчики. Наявні спортивні
споруди дають змогу не тільки проводити заняття з фізичного виховання, але й
використовувати їх для проведення спортивних змагань обласного і
всеукраїнського рівнів.
Важливим структурним підрозділом навчального закладу є бібліотека, яка
включає абонентний відділ, читальний зал на 60 посадкових місць та
книгосховище. Робота бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення
навчального процесу, що включає комплектування книжкового фонду
відповідно до нових навчальних планів і програм, створення довідникового
апарату, роботу з тематичними картотеками, створення умов для самостійної

роботи студентів у читальному залі. Значна увага приділяється опануванню
студентами української медичної та фармакологічної термінології, дотриманню
студентами та викладачами єдиного орфографічного режиму, набуттю фахових
знань державною мовою, книжковий фонд складає 37995 примірників:
- медичної літератури – 18384;
- суспільно-політичної літератури – 6845;
- художньої літератури
– 12212;
- підручники гуманітарно-соціальних дисциплін - 554.
В цілому студенти забезпеченні україномовними підручниками. В
бібліотеці більшість підручників з грифом Міністерства освіти і науки
України, МОЗ України.

