
Матеріально-технічне забезпечення ЗДМУ 

(згідно з ліцензійними умовами) 

Для забезпечення навчального процесу в Запорізькому державному 

медичному університету є 5 навчальних корпусів, аудиторно-спортивний 

корпус, центральна науково-дослідна лабораторія, віварій та навчально-

науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ, а також 50 

клінічних баз у закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя, які використовується 

згідно з Договорами «Про співпрацю з організації та діяльності клінічних 

кафедр на базі клінічного закладу охорони здоров’я». 

В університеті функціонує 57 комп’ютерних класів з майже 800 

робочими місцями. Студентам надається доступ до мережі Internet, який 

забезпечується виділеною лінією та точками Wi-Fi на території студентського 

містечка. 

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: 

мультимедійні проектори, ПЕОМ, спеціальні екрани та інше. Технічні 

характеристики комп’ютерної та презентаційної техніки, мережевого 

обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі 

Windows-технологій.  

Бібліотека ЗДМУ розташована на території студентського містечка у 

навчальних корпусах та гуртожитках. Структура бібліотеки упорядкована. 

Обслуговування ведеться на абонементах, читальних залах, в тому числі на 

філіях бібліотеки у студентських гуртожитках. Вся територія бібліотеки є Wi-

Fi зоною, в т.ч. філії бібліотеки у гуртожитках. Читачі мають змогу 

користуватися власними мобільними телекомунікаційними приладами. У 

навчальних корпусах та гуртожитках функціонує 4 абонементи, 5 читальних 

залів із загальною кількістю 655 посадкових місць, у тому числі 2 електронні 

читальні зали та автоматизовані робочі місця у філії № 3. 

Режим роботи наукової бібліотеки встановлено з урахуванням потреб 

освітнього процесу й інтенсивності відвідування бібліотеки. Читальні зали 

відкриті 7 днів на тиждень і працюють до 2100 (у гуртожитках – до 2200). 

Книжковий фонд бібліотеки складає 572 439 примірників документів. 

Загальний фонд навчальної та наукової літератури на англійській мові складає 

69 892 примірники. Електронний каталог та бази даних містить понад 508 

тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилання на повні тексти. Репозитарій 

ЗДМУ містить близько 10 тисяч повнотекстових документів 

Сформований електронний каталог, доступ до якого забезпечено по 

локальній мережі університету та Wеb-сторінці бібліотеки за адресою 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I

21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=. Оновлення 

електронного каталогу здійснюється у режимі реального часу та налічує 

більше 509 тис. бібліографічних записів. 

Для проведення спортивно-масової роботи в Університеті функціонує 6 

спортивних зали, які дозволяють студентам займатись волейболом, 

баскетболом, міні-футболом, настільним тенісом, гирьовим спортом, 

фітнесом, легкою атлетикою, шашками, шахами тощо. 



В університеті функціонує 9 гуртожитків (власних та орендованих у 

інших закладах вищої освіти м. Запоріжжя), На території університету 

знаходяться 5 гуртожитків. З них три гуртожитки – 5-поверхові, один – 9-

поверховий, один – 12-поверховий з блочною системою мешкання. Іноземні 

студенти проживають у гуртожитках, які розташовані на території 

студентського містечка. У всіх гуртожитках проведені капітальні ремонти та 

створені покращені умови для проживання.  

У всіх гуртожитках працює Інтернет, є актові зали, кімнати відпочинку, 

кімнати для занять, читальні зали, кафе-їдальні, пральні, камери схову, душові, 

кухні, санвузли, комори, кімнати для сушки одягу і взуття, ізолятори тощо. В 

багатоповерхових гуртожитках цілодобово працюють ліфти. Доступ до 

гуртожитків цілодобовий. Гуртожитки відповідають існуючим санітарним та 

протипожежним нормам відповідно до встановлених вимог.  

Всі навчальні корпуси та гуртожитки обладнані пандусами та 

підйомниками. 

Медичне обслуговування студентів забезпечує Центр медичної 

реабілітації та профілактики і навчально-науковий медичний центр 

«Університетська клініка». 

У навчальних корпусах на території університету працюють їдальня та 

7 буфетів, що повністю забезпечує потребу надання послуг громадського 

харчування. В гуртожитку № 1 розташоване кафе індійської кухні. 

Територія університету огороджена та охороняється двома охоронними 

службами. Ректорат ЗДМУ постійно дбає не лише про якісний навчальний 

процес студентів, але й про їхню безпеку. Цьому сприяють не лише охорона, 

система відеоспостереження, а й тісна взаємодія з місцевими органами влади 

і правопорядку.   

За всією територією та в гуртожитках ведеться цілодобове 

відеоспостереження. В он-лайн режимі працюють веб-камери, також можна 

подивитись і 3D панорами ЗДМУ.  

 

http://nmv.zsmu.edu.ua/p_189.html
https://www.youtube.com/watch?v=uxEl7h4nek8
http://zsmu.edu.ua/p_1295.html

