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ПОЛОЖЕННЯ  

про вимоги до матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійних 

програм у Чернівецькому медичному фаховому коледжі  

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі, розроблено 

на основі Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» . 

1.2. Матеріально-технічна база Чернівецького медичного фахового 

коледжу - це комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів, земельних 

ділянок, будівель, споруд, майнових комплексів, обладнання, іншого майна, 

призначених для забезпечення освітнього процесу відповідно до освітньо-

професійних програм, навчальних планів, сучасних технологій та методик 

навчання, а також для виконання науково-дослідницької роботи здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти. 

 

ІІ. Основні завдання матеріально-технічного  

забезпечення освітнього процесу 

2.1. Основним завданням  є забезпечення якісного проведення лекцій, 

семінарських, лабораторних, практичних занять, навчальної практики на 

високому науковому, методичному і технічному рівні відповідно до чинних 

навчальних програм дисциплін і методичних вказівок (рекомендацій) до 

проведення занять, методичних рекомендацій до самостійної позааудиторної 

роботи студентів, а також організація і проведення науково-дослідницької та  

гурткової роботи студентів, завдяки яким розвиваються їх творчі та 

дослідницькі здібності.    

2.2. Головною метою використання навчальних кабінетів і лабораторій є 

забезпечення формування професійних та практичних навичок, вмінь та 

компетенцій відповідно до вимог державного і галузевого стандартів освіти. 

Основні завдання, які виконуються на базах  навчальних кабінетів і 

лабораторій: організаційно-технічне та методичне забезпечення проведення 

навчальних, лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальних занять; 

проведення майстер-класів, круглих столів студентських конференцій; 

організація групових та індивідуальних консультацій; забезпечення 

спеціалізованої науково-технічної, науково-методичної та експериментальної 

підготовки. 

2.3. Основними елементами матеріально-технічного забезпечення є: 

-  аудиторії (лекційні зали), кабінети доклінічної практики, тренажерні 

кабінети, лабораторії, бібліотека, читальний зал, навчально-допоміжні 

приміщення; 

-  навчально-лабораторна база (лабораторне обладнання, вимірювальна та 

електронно-обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, 

наочне приладдя); 



-  навчальні кімнати на базах закладів охорони здоров’я; 

-  підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, інші 

нормативні документи і навчально-методичні матеріали; 

-  спортивні комплекси і споруди; 

-  гуртожиток. 

2.4. Чернівецький медичний фаховий коледж забезпечується: 

- підручниками та навчальними посібниками - з розрахунку один 

примірник на трьох студентів, які одночасно вивчають навчальну дисципліну, і 

науково-педагогічного (педагогічного) працівника. 

Кількість та площа аудиторій, кабінетів доклінічної практики, лабораторій, 

навчальних кімнат, тренажерних кабінетів, службових, навчально-допоміжних 

та інших приміщень відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг 

у сфері фахової передвищої освіти та встановленим нормам . 

 

ІІІ. Функції матеріально-технічного забезпечення 

Основні функції матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу: 

-  комплектація кабінетів та лабораторій обладнанням відповідно до 

освітньо-професійних програм; 

-  комплектація кабінетів та лабораторій меблями 

-  пристосуванням для використання технічних засобів навчання 

-  оснащення інноваційними інформаційними засобами навчання 

-  лабораторні приміщення відповідно до специфіки обладнують витяжною 

шафою, секційними шафами для збереження приладів, посуду, інструментів та 

навчально-наочного обладнання 

-  забезпечення обладнанням загального призначення 

-  комплектація навчально-методичними посібниками 

 

ІV. Майно і кошти 

4.1. Усі матеріальні цінності кабінету та лабораторії обліковують в 

інвентарному описі встановленого зразка та паспорті кабінету (лабораторії). 

Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, 

навчально-наочних посібників проводять відповідно до інструкцій, 

затверджених Міністерством фінансів України. 

4.2. Для планування розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази 

Чернівецького медичного фахового коледжу керівниками структурних 

підрозділів матеріально-технічного забезпечення спільно з керівником 

фінансово-економічної структури  розробляються: 

- витрати коштів на придбання майна і його використання, капітальне 

будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, 

навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу в межах статутної діяльності здійснюються за рахунок асигнувань з 

відповідних статей кошторису Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

ОДА та власних надходжень, отриманих від плати за послуги, що надаються 

згідно з освітньою діяльністю, благодійних внесків та грантів відповідно до 

рішення, прийнятого Педагогічною радою коледжу. 


