Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Для організації навчально-виховного процесу в КЗСОР «Глухівський
фаховий медичний коледж» створена достатня матеріально-технічна база, яка
забезпечує високий рівень підготовки фахівців і відповідає сучасним вимогам до
навчання студентів. У комплекс матеріально-технічної бази коледжу входить
двоповерховий навчальний корпус та п`ятиповерхова будівля гуртожитку, які
побудовані по типовому проекту.
Увесь
комплекс
будівель
медичного
коледжу
забезпечений
централізованим водопостачанням, опаленням, якісною системою вентиляції,
ефективним природним та штучним освітленням. Всі необхідні комунікації
підтримуються в належному стані. Санітарно-технічний стан будівель відповідає
будівельним та санітарним нормам.
Навчальний корпус Глухівського фахового медичного коледжу
побудований в 1970 році. Навчальна площа будівлі – 3117 м2.
Велику роль у навчально-виховному процесі відіграє бібліотека коледжу,
яка включає абонементний відділ, читальну залу та книгосховище. Робота
бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу:
комплектування книжкового фонду відповідно до нових навчальних планів і
програм, створення довідникового апарату, робота з тематичними картотеками,
створення умов для самостійної роботи студентів у читальній залі коледжу.
Бібліотека обладнана комп’ютерною, друкувальною та копіювальною технікою,
організовано доступ до мережі Інтернет.
При підготовці до теоретичних та практичних занять студентам
пропонуються підручники, навчальні посібники, словники (перекладні,
орфографічні, української медичної та фармакологічної термінології),
довідники, якими постійно поповнюється книжковий фонд бібліотеки, медичні
періодичні видання.
Для популяризації книжкового фонду та періодики бібліотекою
проводяться Дні інформації, бібліографічні огляди літератури, випускаються
інформаційні листи та тематичні рекомендаційні списки.
Бібліотека коледжу підтримує ділові зв’язки з бібліотеками міста,
використовуючи для кращого забезпечення навчального процесу їх книжкові
фонди.
Для проведення теоретичних і практичних занять у навчальному корпусі
коледжу та на практичних базах використовуються 33 кабінети та лабораторії,
що обладнані відповідно до типового табелю і норм оснащення кабінетів та
лабораторій на рівні сучасних вимог.
Всі кабінети та лабораторії мають перелік типового обладнання та
паспорти. Забезпеченість навчально-методичними комплексами кабінетів та
лабораторій становить 100%, що дозволяє всім викладачам, які проводять
заняття, вільно користуватися відповідними джерелами інформації,
роздатковим матеріалом для студентів. На кожного студента на практичних
заняттях є робоче місце.

Санітарно-гігієнічний стан всіх кабінетів і лабораторій та їх
протипожежний стан відповідають вимогам. В усіх кабінетах та лабораторіях в
наявності журнали інструктажу з техніки безпеки, в які заносяться відомості про
проведення відповідного інструктажу під час першого практичного заняття з
даної дисципліни.
Номенклатура навчальних кабінетів та лабораторій відповідає переліку
дисциплін, передбачених навчальним планом. Кабінети та лабораторії оснащені
необхідним устаткуванням, медичним обладнанням, хімічними речовинами,
реактивами і ліками.
Щорічно в коледжі відбувається атестація кабінетів та лабораторій,
визначається рівень оснащення робочого місця студента, що дозволяє проводити
поетапну заміну застарілого обладнання та інструментарію.
Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій для студентів
та викладачів використовуються: актова зала загальною площею 192,4 м² на 200
посадкових місць, оснащена мультимедійним проектором та екраном, лекційна
зала на 60 місць загальною площею 84 м², читальний зал бібліотеки коледжу на
25 посадкових місць.
Для забезпечення навчального процесу сучасними технічними засобами
навчання в коледжі наявно мультимедійне обладнання:
- проектори – 7 шт.,
- телевізори – 9 шт.
В навчальному процесі використовується 64 персональних комп’ютерів та
14 ноутбуків, які побудовані на сучасній елементній базі. Наявна друкувальна та
копіювальна техніка (4 принтери, 6 багатофункціональних пристроїв, 3
копіювальні апарати). В коледжі обладнано 3 комп’ютерних класи з доступом до
мережі Інтернет для навчання, тестового контролю, пошуку інформації. Всі
лекційні аудиторії забезпечені мультимедійними засобами.
Кабінети коледжу щорічно поповнюються сучасними фантомами і
муляжами, а також приладами та інструментами для забезпечення робочого
місця майбутнього спеціаліста.
Отже, КЗСОР «Глухівський фаховий медичний коледж» має всі необхідні
умови для підготовки молодших спеціалістів.
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