
Матеріально-технічне забезпечення ОП Фізична терапія, ерготерапія 
 

Назва освітнього 

компонента 

Вид 

компонента 

Силабус або інші навчально-

методичні матеріали 

Якщо освітній компонент потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або інформаційного 

забезпечення, наведіть відомості щодо нього* Назва файла Хеш файла 

ОК 1. Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 1 Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням). pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання 
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет 29 (51,6 м. кв.) 

ОК 2. Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 2 Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням).pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); веб-камера А4 Tech (2020), 

навушники Gembird з мікрофоном – 15шт. (2020); електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет 29 (51,6 м. кв.) 

ОК 3. Латинська 

мова та медична 

термінологія 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 3 Латинська мова 

та медична 

термінологія.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання 
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 



Навчальний кабінет 28 (51,6 м. кв.) 

ОК 4. Анатомія 

людини 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 4 Анатомія 

людини.pdf  

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019). Моделі (ніс з приносовими 

пазухами, торс з відкритим хребтом, око людини в очній ямці, 

око людини з м’язами, око, головний мозок, вухо, серце - 15 шт., 

зуб, щелепа, коло кровообігу, кульшовий суглоб, м’язи нижньої 

кінцівки - 2 шт., серце деталізоване - 2 шт., м’язи верхньої 

кінцівки, легені - 3 шт., м’язова система, внутрішнє вухо, шкіра, 

сагітальний розпил носоглотки, ліктьова ямка - 3 шт., м’язи 

кисті, скелет стопи, спланхи, бронхіальне дерево, трахея - 2 шт., 

шлунок - 2 шт., печінка - 3 шт., кишківник - 3 шт., скронева 

кістка - 2 шт., топографія серця, долька легені, топографія 

пахвинного та стегнового каналів). Кістки скелета (хребці 

(шийні, грудні, поперекові) - 37 шт., клиноподібна, решітчаста, 

нижня щелепа - 9 шт., ребра - 20 шт., груднина - 3 шт., основа 

черепа - 2 шт., верхня кінцівка - 5 шт., нижня кінцівка - 5 шт., 

крижова кістка - 5 шт., вилична, хребтовий стовп, таз - 7 шт., 

плечовий пояс - 7 шт., слухові кісточки - 10 шт., череп - 7 шт.). 

Муляжі (молочна залози - 2 шт., щитоподібна залоза, нирка - 2 

шт., гортань 2 шт., верхня щелепа 4 шт., таз чоловічий, торс 

людини (м’язи тулуба), стовбур мозку - 2 шт., торс топографія 

нутрощів, торс м’язи тулуба - 4 шт.). Планшети (спинний мозок, 

м’язи голови - 3 шт., м’язи шиї - 4 шт., м’язи нижньої кінцівки - 

7 шт., м’язи верхньої кінцівки - 4 шт., м’язи тулуба - 5 шт., 

спинний мозок - 3 шт., схема будови нефрона - 2 шт., 

скелетотопія внутрішніх органів - 2 шт., спланхи, травний 



канал, серце, головний мозок - 11 шт., ворітна вена - 2 шт., 

будова печінки, шлунок, кишківник, внутрішнє вухо, 

сагітальний розпил тазу, внутрішні жіночі статеві органи - 2 шт., 

яєчко, простата, венозний кут - 2 шт.). Електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії,  періодичні медичні видання 
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 

Аудиторія 24, навчальний кабінет 24а (51,6 м. кв.) 

ОК 5. Фізіологія 

людини 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 5 Фізіологія 

людини. pdf  

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); периметр офтальмологічний 

(2016)  – 2 шт., лампа-освітлювач із рефлектором, піпетка, 

лабораторний посуд, волосковий естезіометр, картонний 

трафарет, естезіометр, циркуль Вебера, набір стандартних тест-

об’єктів, реєстраційний бланк-схема поля зору, спірометр 

сухий, пневмотахометр, набір спірограм, набір камертонів, 

капіляри Панченкова – 15 шт., штатив для капілярів Панченкова 

– 4 шт., пластмасова планшетка для визначення груп крові – 10 

шт., чашка Петрі – 10 шт., тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 

шт.; електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет № 3 (22,9 м. кв.) 

ОК 6. Фізіологія 

рухової 

активності 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 6 Фізіологія 

рухової 

активності.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); мікропрепарат «м’язова тканина» 

- 5 шт., модель «акто-міозиновий комплекс м’язового волокна», 



модель «головний мозок», рельєфна таблиця «головний мозок», 

ростомір – 2 шт., лінійка (50 см) – 15 шт., сантиметрова стрічка 

– 15 шт., терези – 2 шт., багатофункціональний біоімпедансний 

монітор складу тіла ВF-511 (2019), ручний динамометр – 5 шт., 

становий динамометр – 2 шт., пальцевий ергограф Моссо з 

набором важелів різної маси (1, 3 і 5 кг), метроном, тонометр – 

5 шт., фонендоскоп – 5 шт., секундомір – 5 шт., пульсоксиметр 

– 5 шт., калькулятор – 2 шт., каліпер – 2 шт., гоніометр – 8 шт., 

спірометр сухий портативний ССП – 5 шт., пневмотахометр із 

стерильними мундштуками – 4 шт., набір спірограм записаних 

у стані спокою та після стандартного фізичного навантаження – 

10 шт., електротермометр – 4 шт., степ-платформа, 

велоергометр TopTrack K8719RP-13 (2019), нормограма 

Астранда – 10 шт., електрокардіограф (2018), крісло Барані; 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси 

наукової медичної бібліотеки академії, періодичні медичні 

видання  
м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет № 3 (22,9 м. кв.) 

м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет 26 (31,3 м. кв.) 

ОК 7. Патологічна 

анатомія та 

патологічна 

фізіологія (за 

професійним 

спрямуванням) 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 7 Патологічна 

анатомія та 

патологічна 

фізіологія (за 

професійним 

спрямуванням).pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е підвісний, 16:9, 108`` (2019); 

системні блоки MB/Intel/DDR4-4Gb/SSD256/DVD (2021) - 6 

шт., монітори LG 20MK400A-B (2021) – 6 шт, пробірки Відаля 

– 15 шт., капіляри Панченкова – 15 шт., штатив для капілярів 

Панченкова – 4 шт., муляжі («Патологія ободової кишки», 

«Патологія шлунка», «Патологія суглобів», «Патологія шкіри», 

«Ускладнення гіпертонічної хвороби», «Патологія нирок», 



«Торс людини» - 3шт, «Серце» - 10 шт., «Великі півкулі» - 5 шт., 

«Шкіра» - 2 шт.), планшети («Сагітальний розпил голови», 

«Органи середостіння», «Ендокринні залози», «Головний 

мозок», «Міологія» - 5 шт., «Спинний мозок» - 2 шт., «Серце» 3 

шт.), моделі (кульшовий суглоб, людина з м’язами, торс з 

відкритим хребтом, функціональна модель серця, ніс та 

приносові пазухи, легенева часточка); електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 8. Біологічна 

хімія рухової 

активності 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 8 Біологічна хімія 

рухової 

активності.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05 (3LCD, 

WXGA, 300 ANSI Im) (2019), мультимедійна дошка, маркерна 

дошка, ноутбук Lеnovo (2019), документ-камера Epson (2019); 

аналогово-цифровий перетворювач (2017), комплект 

обладнання для кабінету хімії (2017), ваги технічні (2012) – 4 

шт., ваги аптечні ручні (2010) – 4 шт., ваги аналітичні (2010) – 

2 шт., шафа витяжна (2015), дистилятор PURO (2020), 

біохімічний автоматичний аналізатор відкритого типу (2016), 

центрифуга (2014), фотоелектроколориметр (2010), 

фотоелектроколориметр (2017), рефрактометр УРЛ (2013) – 3 

шт., рН-метр (2017) – 3 шт., комплекти гирь – 4 шт, 

демонстраційна періодична таблиця, демонстраційна таблиця 

розчинності, бюретки, штативи, моделі молекул, хімічний 

посуд (пробірки, колби, піпетки), сухі стандартні сироватки, 

набори реактивів, електронний інформаційно-навчальний 

курс в Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання 
м. Черкаси, вул. Хрещатик , 215. Навчальний корпус. 

Кабінет/лабораторія хімії 5а (27,3 м. кв.) 



ОК 9. Основи 

педагогіки та 

психології 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 9 Основи 

педагогіки та 

психології.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет 48 (47,6 м. кв.) 

ОК10. Фізичне 

виховання (види 

оздоровчо-рухової 

активності) 

Навчальна 

дисципліна 

ОК10 Фізичне 

виховання (види 

оздоровчо-рухової 

активності).pdf 

 

Фітнес-еспандер – 20 шт., медбол – 4 шт., фітбол – 4 шт., 

скакалка – 20 шт., обруч гімнастичний – 20 шт., гімнастична 

палиця - 20 шт., гімнастична лава – 6 шт., шведська стінка з 

турніком - 4 шт., коврик для фітнесу – 20 шт., мат 

гімнастичний - 10 шт., набір для бадмінтону – 10 шт., фрізбі - 

5 шт., набір для флорболу, сітка волейбольна – 1 шт., м’яч 

волейбольний - 10 шт., м’яч футбольний – 4 шт., щит 

баскетбольний – 2 шт., м’яч баскетбольний – 12 шт., диск 

здоров’я «Фітнес Твістер», лава для пресу, орбітрек JK 1720 

(2017), бігова доріжка електрична (2017), тренажер для пресу 

5 min Shaper (2017), фітнес комплекс DH 8179 (2015); 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії 
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215, Навчальний корпус. 

Спортивна зала (233,1 м. кв.) 

ОК 11. Основи 

внутрішньої 

медицини 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 11 Основи 

внутрішньої 

медицини.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 шт., пульсоксиметр – 5 шт., 

пікфлуометр – 4 шт., спірометр сухий портативний ССП - 5 

шт., електрокардіограф (2018), термометр – 5 шт., терези, 



ростомір, сантиметрова стрічка – 10 шт., таблиці (бронхіальна 

астма, бронхіти, серцева астма, пневмонія, плеврит, інфаркт 

міокарда, аритмії, стенокардія, артеріальна гіпертензія, 

атеросклероз, гостра судинна недостатність, гастрити, 

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, 

гепатити, цирози, холецистити, панкреатити, ентероколіти, 

гломерулонефрити, пієлонефрити, нефролітіаз, анемії, 

геморагічні діатези, ревматоїдний артрит, алергози); 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет № 2 (91,8 м. кв.) 

ОК 12. Основи 

хірургії 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 12 Основи 

хірургії.pdf  

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); скелет, стіл маніпуляційний, 

шафа медична, кушетка медична 120х200 см, бікс великий, 

бікс маленький, підставка під бікс, манекен-симулятор, 

модель для інтубації трахеї, фантом ПМП, демонстраційна 

модель голови, набір моделей ран та ушкоджень, модель 

суглобів, мішок Амбу, РДА, джгут кровоспинний Есмарха – 5 

шт., джгут кровоспинний турнікет – 5 шт., лоток 

ниркоподібний – 5 шт., лоток залізний – 2 шт., лоток 

пластмасовий – 5 шт., шина Крамера – 5 шт., шина Белєра, 

негатоскоп, комірець Шанца – 2 шт., корсет – 2 шт., фіксатор 

для суглобів – 3 шт.; електронний інформаційно-навчальний 

курс в Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 



Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 13. Основи 

акушерства та 

гінекології 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 13 Основи 

акушерства та 

гінекології.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); фантом акушерський, лялька, 

кушетка медична 120х200 см, стетоскоп акушерський – 3 шт., 

сантиметрова стрічка – 5 шт., терези, фантом промежини, 

муляжі (вагітної матки, плацента, таз скелетований 

нормальний, набір вузьких тазів, набір конфігурації голів), 

макропрепарати (аномалії розвитку плодів (гідроцефалія, 

аненцефалія), двійня, що зрослася, фіброміома великих 

розмірів); електронний інформаційно-навчальний курс в 

Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та 

дитини», м. Черкаси, вул. Чехова, 101. Кабінет 

навчальної/клінічної практики (41,5 м. кв.) 

ОК 14. Основи 

практичної 

діяльності у 

фізичній 

реабілітації 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 14 Основи 

практичної 

діяльності у 

фізичній 

реабілітації.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

ростомір, терези, сантиметрова стрічка - 10 шт., каліпер – 2 шт., 

гоніометр – 10 шт., кистьовий динамометр – 5 шт., становий 

динамометр – 2 шт., спірометр сухий портативний ССП – 5 шт., 

тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 шт., метроном, степ-

платформа, велоергометр TopTrack K8719RP-13 (2019); 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси 

наукової медичної бібліотеки академії, періодичні медичні 

видання 
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 



Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (28,9 м. кв.) 

ОК 15. Основи 

педіатрії 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 15 Основи 

педіатрії.pdf  

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); столик інструментальний, столик 

офтальмологічний, кушетка медична 120х200 см, 

ниркоподібний лоток – 10 шт., штатів для крапельниці – 2 шт., 

тримач для біксів, бікс, ванночка пластмасова, терези дитячі, 

сантиметрова стрічка – 5 шт., ростомір, ліжко для 

новонароджених, муляж – дитина раннього віку, муляж для 

внутрішньовенних ін’єкцій – 5 шт., штатив з пробірками – 3 

шт., набор для догляду за дитиною раннього віку, набор для 

надання невідкладної допомоги при невідкладних станах, 

набор імунопрофілактики, набори для догляду за дітьми з 

різними захворюваннями (діатези, рахіт, органів дихання, 

серцево-судинної системи, нирок, органів травлення, 

ендокринної системи); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська  обласна дитяча лікарня» ЧОР,  

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16.  

Кабінет навчальної/клінічної практики (52,9 м. кв.) 

ОК 16. Методологія 

формування 

рухових 

здібностей у 

фізичній 

реабілітації 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 16 Методологія 

формування 

рухових здібностей 

у фізичній 

реабілітації.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); блочний тренажер (2018), 

тренажер для розвитку м’язів ніг (2018), тренажер для розвитку 

м’язів грудей (2018), бігова доріжка електрична (2017) – 2 шт., 

орбітрек JK 1720  (2017), набір гантелей від 1 кг до 10 кг; 



електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси 

наукової медичної бібліотеки академії, періодичні медичні 

видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 17. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент в 

кардіології та 

пульмонології 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 17 Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент в 

кардіології та 

пульмонології.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 шт., пульсоксиметр – 5 шт., 

електрокардіограф (2018), пікфлуометр – 4 шт., термометр – 

5 шт., терези, ростомір, сантиметрова стрічка – 5 шт.; 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Самійла 

Кішки, 210. Кабінет навчальної/клінічної практики (43,7 м.кв.) 

ОК 18. Методика та 

техніка 

класичного 

масажу 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 18 Методика та 

техніка класичного 

масажу.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); масажний стіл – 3 шт., валики 

різного діаметру – 9 шт.; електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52. Гуртожиток академії. 

Центр симуляційного навчання.  

Навчальний кабінет № 4 (23,4 м. кв.) 

ОК 19. Основи 

ерготерапії 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 19 Основи 

ерготерапії.pdf  
Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 



маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); напівсфера балансувальна, 

сенсорний набір, бруси з перешкодами, сходи для 

відновлення навиків ходьби, модуль для верхніх кінцівок з 

регулюванням по висоті, пристрій реабілітаційний для нижніх 

кінцівок, стіл тренажер для ерготерапії, адаптивний кухонний 

інвентар, допоміжні засоби для побуту, реабілітаційний 

тренажер «Мотомед» (2018), набори для мілкої моторики: 

(пазли, піраміда, монетки, пластмасовий конструктор, пісок), 

милиці пахвові, милиці ліктьові, ходунки реабілітаційні, 

тростина, тростина на 4-х опорах, крісло інвалідне; 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52. Гуртожиток академії. 

Центр симуляційного навчання.  

Навчальний кабінет № 4 (23,4 м. кв.) 

ОК 20. Фізична 

реабілітація дітей 

та підлітків 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 20 Фізична 

реабілітація дітей 

та підлітків.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); профілактор Євмінова, фітбол – 

2 шт., фітнес-джгут – 10 шт., ортопедична доріжка, 

гімнастична палиця – 10 шт., шведська стінка; електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії, періодичні медичні видання  

КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня» ЧОР,  

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16.  

Кабінет навчальної/клінічної практики (52,9 м. кв.) 



ОК 21. 

Преформовані 

фізичні чинники 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 21 Преформовані 

фізичні 

чинники.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); матеріали навчально-методичного 

забезпечення, кушетка медична 120х200 см, стерилізатор 

повітряний (2016), годинник пісочний, лоток металевий – 2 шт., 

лоток ниркоподібний – 7 шт., гідрофільні прокладки – 10 шт., 

біодозиметр БД-2, апарати для проведення фізіотерапевтичних 

процедур (Поток-1 (2015), Ампліпульс-5 (2015), Міоритм 040С 

(2015), Іскра-1 (2015), Полюс-4 (2015), Магнітон-1 (2018), УЗТ-

1.01Ф (2018), Оmron (2017), Fillips (2017), Ундатерм-80-3 

(2017), Sollux-500 (2017), інгалятор небулайзер Mesh (2018)); 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси 

наукової медичної бібліотеки академії, періодичні медичні 

видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52. Гуртожиток академії. 

Центр симуляційного навчання.  

Навчальний кабінет № 4 (23,4 м. кв.) 

КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3.  

Кабінет навчальної/клінічної практики (52,9 м. кв.) 



ОК 22. 

Травматологія та 

ортопедія (за 

професійним 

спрямуванням) 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 22 Травматологія 

та ортопедія (за 

професійним 

спрямуванням).pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); спінальна дошка, фіксатор для 

голови, шийний комір, тренажер-торс для СЛР Саймон S308, 

напівавтоматичний зовнішній тренувальний дефібрилятор 

Primedic HeartSave (2017), негатоскоп, ноші медичні БІОМЕД 

А-19 з фіксатором, шина Белєра, шина Крамера – 4 шт., 

корсет, фіксатор для суглобів – 4 шт., набір травматологічних 

інструментів; електронний інформаційно-навчальний курс в 

Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (28,9 м. кв.) 

ОК 23. Реабілітація 

онкохворих та 

паліативна 

допомога 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 23 Реабілітація 

онкохворих та 

паліативна 

допомога.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

функціональне ліжко, ортезні корсети різної конфігурації – 5 

шт., милиці пахвові, милиці ліктьові, ходунки реабілітаційні, 

тростина, тростина на 4-х опорах, крісло інвалідне; 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет № 2 (91,8 м. кв.) 



ОК 24. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

хірургічних 

захворюваннях, в 

акушерстві та 

гінекології 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 24 Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

хірургічних 

захворюваннях, в 

акушерстві та 

гінекології.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

функціональне ліжко, ортезні корсети різної конфігурації – 5 

шт., милиці пахвові, милиці ліктьові, ходунки реабілітаційні, 

тростина, тростина на 4-х опорах, фантом акушерський, 

лялька, стетоскоп акушерський – 4 шт., сантиметрова стрічка 

– 5 шт.; електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
КНП «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та 

дитини»», м. Черкаси, вул. Чехова, 101. Кабінет 

навчальної/клінічної практики (41,5 м. кв.) 

ОК 25. Наукова 

діяльність у 

фізичній 

реабілітації 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 25 Наукова 

діяльність у 

фізичній 

реабілітації.pdf  

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет № 2 (91,8 м. кв.) 

ОК 26. Обстеження, 

методи оцінки та 

контролю при 

порушенні 

діяльності 

опорно-рухового 

апарату 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 26 Обстеження, 

методи оцінки та 

контролю при 

порушенні 

діяльності опорно-

рухового 

апарату.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

ростомір, ваги, сантиметрова стрічка – 10 шт., каліпер – 2 шт., 

гоніометр – 10 шт., кистьовий динамометр – 5 шт., становий 

динамометр – 2 шт., спірометр сухий портативний ССП – 5 шт., 

плантограф, негатоскоп, тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 шт.; 



електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси 

наукової медичної бібліотеки академії, періодичні медичні 

видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52. Гуртожиток академії. 

Центр симуляційного навчання.  

Навчальний кабінет № 4 (23,4 м. кв.) 

ОК 27. Технічні 

засоби в 

реабілітації 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 27 Технічні 

засоби в 

реабілітації.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); ортезні корсети різної конфігурації 

– 5 шт., милиці пахвові, милиці ліктьові, ходунки реабілітаційні, 

тростина, тростина на 4-х опорах, крісло інвалідне, сходи для 

відновлення навиків ходи; електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52. Гуртожиток академії. 

Центр симуляційного навчання.  

Навчальний кабінет № 4 (23,4 м. кв.) 

ОК 28. Біомеханіка 

та клінічна 

кінезіологія 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 28 Біомеханіка та 

клінічна 

кінезіологія.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); блочний тренажер (2018), 

тренажер для розвитку м’язів ніг (2018), тренажер для розвитку 

м’язів грудей (2018), бігова доріжка електрична (2017), орбітрек 

JK 1720 (2017), набір гантелей від 1 кг до 10 кг; електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 29. Основи Навчальна ОК 29 Основи  
Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 



менеджменту, 

лідерства та 

адміністрування 

(за професійним 

спрямуванням) 

дисципліна менеджменту, 

лідерства та 

адміністрування (за 

професійним 

спрямуванням).pdf 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Мечнікова, 25. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет № 2 (91,8 м. кв.) 

м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус.  

Навчальний кабінет 45 (50,6 м.кв.) 

ОК30. Долікарська 

медична 

підготовка 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 30 Долікарська 

медична підготовка  

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); спінальна дошка, фіксатор для 

голови, тренажер-торс для СЛР Саймон S308 (2018), ноші 

медичні БІОМЕД А-19 з фіксатором, комплект універсальний 

іммобілізаційний, манекен для СЛР, манекен для 

внутрішньовенного доступу, засіб механічний для зупинки 

кровотечі – 5 шт., назофарингіальні повітроводи різних розмірів 

– 3 шт., бар’єрний пристрій для штучної вентиляції легень, 

шини іммобілізаційні гнучкі – 4 шт., термоковдри – 3 шт., 

ножиці атравматичні, шийні коміри різних розмірів – 3 шт., 

пакет перев’язувальний індивідуальний з еластичним 

компресійним елементом і захисною вологостійкою оболонкою 

– 4 шт., захисні щитки для очей при пораненні ока – 3 шт.; 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси 

наукової медичної бібліотеки академії, періодичні медичні 

видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 52. Гуртожиток академії. 

Центр симуляційного навчання.  

Навчальний кабінет № 4 (23,4 м. кв.) 



ОК 31. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

порушенні 

діяльності 

опорно-рухового 

апарату 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 31 Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

порушенні 

діяльності опорно-

рухового 

апарату.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); кушетка медична 120х200 см, 

функціональне ліжко, ортезні корсети різної конфігурації – 5 

шт., милиці пахвові, милиці ліктьові, ходунки реабілітаційні, 

тростина, тростина на 4-х опорах, крісло інвалідне, 

профілактор Євмінова, фітбол – 2 шт., фітнес-джгут - 10 шт., 

ортопедична доріжка, гімнастична палиця – 10 шт.; 

електронний інформаційно-навчальний курс в Moodle, 

ресурси наукової медичної бібліотеки академії, періодичні 

медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (28,9 м. кв.) 
КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210. Кабінет 

навчальної/клінічної практики (43,7 м.кв.) 

ОК 32. Моделі 

надання 

реабілітаційних 

послуг (на основі 

міжнародної 

класифікації 

функціонування) 

та професійний 

розвиток 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 32 Моделі 

надання 

реабілітаційних 

послуг (на основі 

міжнародної 

класифікації 

функціонування) та 

професійний 

розвиток.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215. Навчальний корпус. 

Навчальний кабінет 47 (35,6 м. кв.) 

ОК 33. Неврологія 

та нейрохірургія 

(за професійним 

спрямуванням) 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 33 Неврологія та 

нейрохірургія (за 

професійним 

спрямуванням).pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); терапевтична кушетка 120×200 



см, електроенцефалограф (2018), електронейроміограф 

(2018), неврологічний молоточок – 3 шт., динамометр 

кистьовий – 5 шт., неврологічний камертон C128 гц, 

периметр офтальмологічний, сітка Амслера, естезіометр 

(циркуль Вебера), альгезиметр, набір для перевірки смакової 

функції, набір для люмбальної пункції, термометр – 5 шт., 

тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 шт.; електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси,  

вул. Менделєєва, 3.  

Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 34. 

Нетрадиційні 

методи фізичної 

реабілітації 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 34 Нетрадиційні 

методи фізичної 

реабілітації.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); масажний стіл, валики різного 

діаметру – 6 шт., ролики – 5 шт., «тетраедр» - 3 шт., набір для 

тайського масажу ТОК-СЕН; електронний інформаційно-

навчальний курс в Moodle, ресурси наукової медичної 

бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка 

«Астра» Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Гоголя 368. 

Кабінет навчальної/клінічної практики (32,9 м. кв.) 

КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9м.кв.) 

ОК 35. Обстеження, 

методи оцінки та 

контролю при 

порушенні 

діяльності 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 35 Обстеження, 

методи оцінки та 

контролю при 

порушенні 

діяльності нервової 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); терапевтична кушетка 120×200 

см, електроенцефалограф (2018), електронейроміограф 



нервової системи системи.pdf (2018), неврологічний молоточок – 3 шт., динамометр 

кистьовий – 5 шт., ваги, ростомір, сантиметрова стрічка – 5 

шт., гоніометр – 5 шт., неврологічний камертон C128 гц, 

периметр офтальмологічний (2016), сітка Амслера, 

естезіометр (циркуль Вебера), альгезиметр, набір для 

перевірки смакової функції, набір для люмбальної пункції, 

інструменти для оцінки функції активності верхньої кінцівки, 

термометр – 5 шт., тонометр – 5 шт., фонендоскоп – 5 шт., 

крісло Барані; електронний інформаційно-навчальний курс в 

Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 36. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

порушенні 

діяльності 

нервової системи 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 36 Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

порушенні 

діяльності нервової 

системи.pdf 

 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); терапевтична кушетка 120×200 

см, сходи різної висоти (5см, 10см, 15см), мобільне дзеркало, 

диск для тренування балансу, міністеппер, інструменти для 

оцінки функції активності верхньої кінцівки, милиці, палиця 

з чотирма опорами, ходунки реабілітаційні, тренажер для 

пальців; електронний інформаційно-навчальний курс в 

Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська обласна лікарня» ЧОР, м. Черкаси, вул. 

Менделєєва, 3. Кабінет навчальної/клінічної практики (42,9 м. кв.) 

ОК 37. 

Маніпуляційні 

методи фізичної 

реабілітації 

Навчальна 

дисципліна 

ОК 37 Маніпуляційні 

методи фізичної 

реабілітації.pdf 
 

Інтерактивний комплекс: проєктор Epson EB – W 05(3LCD, 

WXGA, 3300 ANSI Lm) (2019), мультимедійна дошка (2019), 

маркерна дошка (2019), ноутбук Lеnovo (2019), екран 2Е 

підвісний, 16:9, 108`` (2019); ростомір, ваги, сантиметрова 



стрічка – 5 шт., каліпер – 2 шт., гоніометр – 5 шт., кистьовий 

динамометр – 5 шт., становий динамометр – 2 шт., спірометр 

– 5 шт., плантограф (подоскоп), масажний стіл, матеріали 

навчально-методичного забезпечення; електронний 

інформаційно-навчальний курс в Moodle, ресурси наукової 

медичної бібліотеки академії, періодичні медичні видання  
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 215.Навчальний корпус. 

 Тренажерна зала (52 м.кв.) 

КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка  

«Астра» Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Гоголя 368. 

Кабінет навчальної/клінічної практики (40,6 м. кв.) 

ОК 38. Загальна 

ознайомча 

практика за 

профілем 

майбутньої 

професії 

Практика 

ОК 38 Загальна 

ознайомча практика 

за профілем 

майбутньої 

професії.pdf 

 

Обладнання закладу охорони здоров’я, реабілітаційного 

закладу; електронний інформаційно-навчальний курс в 

Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка 

«Астра» Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Гоголя 368. 

КНП «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради, 

м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3. 

Комунальний заклад «Третя Черкаська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» Черкаської міської ради, м. Черкаси 

вул. Самійла Кішки, 210.  

ОК 39. Клінічна 

практика з 

фізичної 

реабілітації при 

серцево-судинних 

та 

пульмонологічних 

захворюваннях 

Практика 

ОК 39 Клінічна 

практика з фізичної 

реабілітації при 

серцево-судинних 

та 

пульмонологічних 

захворюваннях.pdf 

 

Обладнання закладу охорони здоров’я, реабілітаційного 

закладу; електронний інформаційно-навчальний курс в 

Moodle, ресурси наукової медичної бібліотеки академії, 

періодичні медичні видання  
КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр» ЧОР, 

м. Черкаси, вул. Санаторна, 3. 

КНП «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка 

«Астра» Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Гоголя 368. 

КНП «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради, 

http://medacademy.ck.ua/wp-content/uploads/2022/10/astra.pdf
http://medacademy.ck.ua/wp-content/uploads/2022/10/astra.pdf
http://medacademy.ck.ua/wp-content/uploads/2022/10/astra.pdf
http://medacademy.ck.ua/wp-content/uploads/2022/10/astra.pdf


м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3. 

КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» Черкаської міської ради, м. Черкаси 

вул. Самійла Кішки, 210. 

ОК 40. Клінічна 
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