
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ КОЛЕДЖУ 

Створення сучасного освітнього простору, сприятливого для успішного навчання, 

повноцінного особистісного розвитку здобувачів освіти та інших учасників освітнього 

процесу є основним пріорітетом розвитку Львівського медичного фахового коледжу 

післядипломної освіти та нагальною потребою часу. 

Важливим компонентом освітнього простору є досконала матеріально-технічна база, 

яка є платформою практичної реалізації особистісно-орієнтованого, компетентнісного, 

діяльнісного, інтегрованого підходу до організації та здійснення освітнього процесу.  

Для ефективного проведення освітнього процесу за останніх п’ять років у коледжі 

оновлено та модернізовано матеріальну-технічну базу, яка відповідає вимогам сьогодення. 

Коледж займає три навчальні корпуси та має в своїй структурі унікальну старовинну 

наукову медичну бібліотеку, яка є однією з найстаріших у Львівській області. Перший корпус 

знаходиться по вул. І. Миколайчука, 9 займає окрему двохповерхову будівлю, яка розміщена 

на території медичного мікромістечка загальною площею 10 га в комплексі з 

багатопрофільною 1000-ліжковою клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги м. Львова 

та розташованою поруч з міською дитячою клінічною лікарнею м. Львова на 350 ліжок.  

Розміщення двох лікувальних закладів та коледжу на одній території дуже вигідне, а саме: 

- майже половина студентів вечірнього відділення працює в цих лікарнях молодшими 

медичними сестрами по догляду за хворими; 

- обидві міські лікарні являються основними базами підготовки сестер медичних; 

- ведучі спеціалісти – лікарі лікарень є викладачами – сумісниками і погодинниками; 

- для практичних занять широко використовуються аудиторії лікарень та кафедр. 

Корпус №2 знаходиться по вул. Липинського, 54 і займає 2-ий та частково 5-ий поверх.  

Корпус №3 знаходиться по вул. Антоновича, 80. 

Площа приміщень, які використовується в освітньому процесі – 4913,5 м2 і складається з 

площ: переданих на баланс коледжу навчальних корпусів – 2299,9 м2, через договір оренди 

нерухомого майна – 1927,1 м2, договір про надання послуг – 400 м2, договір позички нерухомого 

майна (будівель, споруд, приміщень) – 206,5 м2, угода про співпрацю – 80 м2 . 

Відповідно до документів, які підтверджують забезпечення приміщеннями навчального 

призначення коледжу:  

І. На балансі знаходяться: 

− вул. Липинського, 54,  площею 1690,5 м2 

− вул. Антоновича, 80, площею 609,4 м2 

− вул. Руська, 20 площею 399,8 м2  (Рішення №708 від 05.06.2018 р. Львівської обласної 

ради XVI сесії VII скликання) 

Укладено наступні договори: 

ІІ. Оренди нерухомого майна № Ш-10688-17, № Г-11712-19: 

− вул. Миколайчука, 9 навчально-адміністративний корпус площею 1527,3 м2 (до 

28.11.2027) 

− вул. Руська, 20 площею 399,8 м2 (до 18.03.2021) 

ІІІ. Договір про надання послуг: 

- вул. Золота,10 , 50 ліжко-місць (площею не менше 400 м2) в гуртожитку (до 04.06.2024 

р.) 

ІV. Договір позички нерухомого майна: 

- вул. Клепарівська,11 – спортивний зал площею 206,5 м2 (до 04.06.2024 р.) 

V. Угода про співпрацю  



- вул. І. Миколайчука, 9 - тренажерний кабінет площею 80 м2 (до 28.04.2027р. 

Аудиторний фонд Коледжу складає 31 навчальний кабінет і лабораторії. 

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: мультимедійні проектори, 

інтерактивна панель, спеціальні екрани та інше. 

Важливою складовою навчального процесу є використання симуляційних технологій, які 

дозволяють закріпити теоретичні знання практичними навичками, підвищують інтерес до 

процесу навчання і є важливою частиною в підвищенні професійної компетентності. Мають ряд 

переваг, а саме: 

-  створення клінічних ситуацій, максимально наближених до реальних; 

- відпрацювання взаємодій при командній роботі; 

- клінічний досвід без ризику для пацієнта; 

- об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності; 

- зниження стресу при перших самостійних маніпуляціях; 

- тренінг у зручний час; 

- об'єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності; 

- визначення розділу де знання або розуміння є недостатніми; 

- частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер.  

З цією метою у коледжі створено та функціонує сучасний симуляційно-тренінговий центр, 

навчально-тренінговий хірургічний комплекс та навчальна аптека, в подальшому планується 

створення навчальної клініки з медсестринського догляду. Навчально-симуляційні кімнати 

обладнані мультимедійними комплексами, плазмовими панелями (100%), сучасними тренажери, 

моделями, муляжами, манекенами фірм: «Gaumard», «ОНІКО», тощо, 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, проведенню реанімаційних заходів згідно стандартів Європейської ради реанімації.  

Проведення занять професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти в коледжі забезпечують 8 спеціалізованих кабінетів, 

1 лабораторія, 1 симуляційно-тренінговий центр. 

Проведення занять виробничого навчання передбачається в межах навчально-виробничої 

дільниці, яка складається з: 

- Симуляційно-тренінгового центру Львівського медичного фахового коледжу 

післядипломної освіти, площею 274,8 м2 ; 

- Тренажерного кабінету Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, площею 72,0 м . 

Загальна площа навчально-виробничої дільниці складає 1246,8 м2, площа на 1 слухача – 

11,6 м2. 

Всі вищезазначені приміщення обладнані згідно з нормами і відповідають сучасним 

вимогам.  

На сьогоднішній день якість підготовки майбутніх спеціалістів все більш обумовлена 

вміннями й навичками застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для отримання 

необхідних знань та їх вдосконалення впродовж життя. 

В освітньому процесі коледжу використовуються персональні комп’ютери класу Intel 

Pentium G 4400, Pentium D, Core 13, Athlon 2, AMD FX 3400, Celeron. Усі комп’ютери об’єднані 

у локальну мережу з правом доступу в світову систему Internet, створена інтернет-зона Wi-fi. 

Технічні характеристики комп'ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання 

відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій.  



Інтернет надає безліч різноманітних сервісів, які мають широкі і різноманітні можливості 

для використання їх у процесі дистанційного навчання. Вони можуть служити як основними, так 

і додатковими засобами для досягнення студентом навчальних цілей за умови доцільного їх 

використання відповідно до технічних можливостей студентів. 

Для забезпечення освітнього процесу за професією 5132 Екстрений медичний технік в 

Коледжі с бібліотека з 2 читальними залами на 40 посадкових місць, конференц-зал, методичний 

кабінет. 

Книжковий фонд бібліотеки становить 171 155 одиниць. Коледж отримує 15 найменувань 

фахових періодичних видань для забезпечення освітнього процесу. Є картотеки довідкової 

літератури, картотеки рекомендованої літератури для навчальних дисциплін, картотека 

періодичних видань тощо. 

Проведений аналіз технічних засобів, які використовуються в освітньому процесі Коледжу, 

засвідчив, що для забезпечення наочності викладання предметів є достатня кількість обладнання, 

які дозволяють відпрацювати практичні навички обстеження, догляду та надання невідкладної 

допомоги хворим. 

Комплекс навчального закладу задовольняє всі вимоги для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією 5132 Екстрений медичний технік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу у Львівському медичному фаховому 

коледжі післядипломної освіти 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека,  спортивний 

зал тощо)* 

Найменування 

власника майна 
Площа, 

кв. метрів 

Найменування та 

реквізити документа про 

право власності або 

оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування (договір оренди) 

строк дії 

договору оренди 

(позички, 

користування) (з 

______ по ____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м.Львів, вул. 

Липинського, 54 

Управління майном 

спільної власності 

Львівської обласної 

ради 

 

 

1690,5 Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 06.11.2013 

р. №22-М, із змінами 

27.02.2014  р.№03-М 

Акт приймання - передачі 

від 08.11.2013р. 

Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 19.02.2015р. 

№ 03-М 

Акт приймання – 

передачі від 20.02.2015р. 

Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 17.10.2016 

р. № 18- М 

Акт приймання-передачі 

від 24.10.2016р. 

 

   



Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 02.08.2021 

р. № 39- М 

Акт приймання-передачі 

від 19.08.2021 р. 

Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 11.112021 р. 

№ 44 - М із змінами 

03.12. 2021р.  №48-М 

Акт приймання-передачі 

від 07.12.2021 р. 

Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 01.06.2022р. 

№ 1-М 

Акт приймання – 

передачі від 16.06.2022р 

м. Львів, вул. 

Антоновича, 80 

Управління майном 

спільної власності 

Львівської обласної 

ради 

 

609.4 Наказ Управління 

майном спільної 

власності від 28.04.2020р. 

№ 18 - М 

Акт приймання-передачі 

від 15.05.2020 р. 

   

м. Львів, вул. 

Миколайчука, 9 

Управління 

комунальної власності 

департаменту 

економічного розвитку 

Львівської міської ради 

1527,3 

 

Договір оренди  

№ Ш-10688-17  

від 29.11.2017 р. 

З 29.11.2017р. 

по 28.11.2027р. 

  

м. Львів, вул. Руська, 20 Управління 

комунальної власності 

департаменту 

399,8 Рішення №708  від 

05.06.2018 Львівської 

обласної ради XVI сесії 

VII скликання 

З 06.09.2019р. 

по 06.09.2029р. 

  



економічного розвитку 

Львівської міської ради 

 

Передавальний акт від 

29.10.2018р. 

Договір оренди  

№ Г-11712-19  

від 18.03.2019р. 

Акт приймання-передачі 

приміщення від 

26.03.2019р. 

Договір оренди  

№ Г-11712-19(Д-19)  

від 06.09.2019р. 

м. Львів, вул. Золота, 

буд. 10 

 

Вищий навчальний 

заклад 

«Львівський 

кооперативний коледж 

економіки і права» 

400 Договір про надання 

послуг  

від 04.06.2019р. 

З 04 .06.2019р.  

по 04.06.2024 р. 

включно. 

  

м. Львів, вул. 

Клепарівська, буд.11 

Вищий навчальний 

заклад 

«Львівський 

кооперативний коледж 

економіки і права» 

206,5 Договору позички 

нерухомого майна від 

04.06.2019р. 

З 04 .06.2019р.  

по 04.06.2024 р. 

включно. 

  

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Львівської обласної 

ради "Львівський 

обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф" 

м. Львів, вул. 

Миколайчука, 9 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Львівської обласної 

ради "Львівський 

обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф" 

80,0  Договір про 

співпрацю від 

28.04.2022 р. 

Строк дії 

договору до 

28.04.2027р. 

  

 

Директор коледжу                                                                                                                                                                     Леся ВОВК 



2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, 

іншими приміщеннями та майданчиками за професією 5132 Екстрений медичний технік 

  

Найменування приміщень (навчальних 

об’єктів) відповідно до нормативів 

матеріально-технічного забезпечення 

Кількість приміщень, одиниць 

необхідна фактична 

1. Кабінети (класи, аудиторії) 
8 8 

2. Майстерні 
- - 

3. Лабораторії 
1 1 

4. Полігон, кв. метрів 
- - 

5. Автодром (майданчик), кв. метрів 
- - 

6. Трактородром, гектарів 
- - 

7. Навчальне господарство, гектарів 
- - 

8. Стадіон 
- - 

9. Тренажерні центри 
1 1 

10. Навчально-виробничі дільниці 
1 1 

11. Інші 
- - 

 

 

 

Директор коледжу                                                                                           Леся ВОВК 

 

 



 

 

Директор коледжу                                                                                                                                                                           Леся ВОВК 

 

 


