
Додаток 24 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про засоби провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 

Інформація про забезпечення освітніх компонентів освітньої програми «Сестринська справа»  

підвищення кваліфікації із спеціальності 223 Медсестринство 

необхідними засобами провадження 
 

№ 

з/п 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента 

програми (освітньої 

програми) 

Вид засобу 

провадження 

освітньої діяльності 

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість Найменування 

лабораторії, спеціалі-

зованого кабінету, їх 

площа, кв. метрів 

(адреса приміщення, в 

якому розташовується 

лабораторія, спеціалі-

зований кабінет) 
1 2 3 4 5 

1. Історія та культура 

України 
Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Схеми, дидактичні таблиці, словники – 5, мультимедійні презентації 

– 15, відеофільми – 7, довідники та посібники – 8, науково-зразкові 

та інформаційні матеріали – в достатній кількості, комп’ютер – 1, 

мультимедійний проектор – 1 

Навчальний кабінет 

гуманітарних та 

соціально-економічних 

дисциплін, 

53,6 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 

2. Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Схеми, дидактичні таблиці, словники – 5, мультимедійні презентації 

– 15, відеофільми – 7, довідники та посібники – 8, науково-зразкові 

та інформаційні матеріали – в достатній кількості, комп’ютер – 1, 

мультимедійний проектор – 1 

Навчальний кабінет 

гуманітарних та 

соціально-економічних 

дисциплін, 

53,6 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 

3. Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Науково-зразкові та інформаційні матеріали, підручники 

видавництва «Oxford University Press», мультимедійні презентації – 

15, відеофільми – 10, комп’ютер – 1, телевізор Samsung – 1, 

відеомагнітофон Panasonic – 1 

Навчальний кабінет 

гуманітарних та 

соціально-економічних 

дисциплін, 

53,6 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 



4. Основи медичного 

права 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Схеми – 7, дидактичні таблиці з окремих тем – 9, науково-зразкові 

та інформаційні матеріали – в достатній кількості, мультимедійний 

проектор – 1, мультимедійні презентації – 29, відеофільми – 5, 

комп’ютер – 1 

Навчальний кабінет 

гуманітарних та 

соціально-економічних 

дисциплін, 53,6 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 
5. Основи 

інформаційних 

технологій в 

медицина 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Комп’ютери – 33, принтери – 7, сканери – 3, комп’ютерні навчальні 

та контролюючі програми – 3, мультимедійні презентації – 18, банк 

тестів для комп’ютерного контролю з дисциплін  

Кабінет комп’ютерних 

технологій (медичної 

інформатики),  

82,4 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 
6. Основи латинської 

мови з медичною 

термінологією 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Науково-зразкові та інформаційні матеріали, підручники 

видавництва «Oxford University Press», мультимедійні презентації – 

15, відеофільми – 10, комп’ютер – 1, телевізор Samsung – 1, 

відеомагнітофон Panasonic – 1 

Навчальний кабінет 

гуманітарних та 

соціально-економічних 

дисциплін, 53,6 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 
7. Основи медичної 

біології з генетикою 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Мультимедійні презентації – 17, нормативні документи, пакет 

контролюючих та навчальних завдань з дисципліни – 1, 

мікроскопи – 13, таблиці – 32, мікропрепарати – 100, вологі 

препарати – 15, медичний посуд в достатній кількості, діапроектор 

супутник – 1, плакати – 26 

Кабінет медичної 

біології, генетики і 

медичної 

паразитології з 

ентомологією,  

21,5 кв.м, 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 
8. Анатомія людини Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Дидактичні таблиці з окремих тем – 56, схеми – 5, дидактичні 

таблиці з окремих тем – 28, мультимедійні презентації – 13, 

відеофільми – 5, атласи – 23, науково-зразкові та інформаційні 

матеріали, секундомір – 2, тонометр комбінований ЛД21 – 1, муляжі 

– 151, вологі препарати –7, таблиці – 14, слайди – 2, екран 

демонстраційний – 1, мікроскопи Біолам-р2 – 5, комплект 

медвиробів для клінічної діагностики з мікроскопом – 2, муляжі вуха 

з чотирьох частин – 1, комп’ютер – 1 

Лабораторія анатомії та 

патоморфології №1, 

24,2 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 
 

Лабораторія анатомії та 

патоморфології №2, 

22,8 кв.м, 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



9. Фізіологія людини Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Схеми – 5, дидактичні таблиці з окремих тем – 28, атласи – 14, 

науково-зразкові та інформаційні матеріали, мікроскопи – 3, 

гемометр Салі – 8, Апарат Панченкова – 8, секундомір – 2, важіль 

багатогранний – 3, ваги аналізатори Tanita BC – 1, набори хімічного 

посуду – 6, реактиви – в достатній кількості, вимірювальні прилади – 

5, холодильник норд – 1, монітор – 1, комп’ютер – 1, мультимедійні 

презентації – 13, відеофільми – 5 

Лабораторія фізіології 

та патофізіології, 

23,9 кв.м, 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

10. Патоморфологія та 

патофізіологія 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Дидактичні таблиці з окремих тем – 56, схеми – 5, дидактичні 

таблиці з окремих тем – 28, мультимедійні презентації – 13, 

відеофільми – 5, атласи – 23, науково-зразкові та інформаційні 

матеріали, секундомір – 2, тонометр комбінований ЛД21 – 1, муляжі 

– 151, вологі препарати –7, таблиці – 14, слайди – 2, екран 

демонстраційний – 1, мікроскопи Біолам-р2 – 5, комплект 

медвиробів для клінічної діагностики з мікроскопом – 2, муляжі вуха 

з чотирьох частин – 1, комп’ютер – 1 

Лабораторія анатомії та 

патоморфології №1, 

24,2 кв.м., м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

 

Лабораторія анатомії та 

патоморфології №2, 

22,8 кв.м, м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення  

Схеми – 5, дидактичні таблиці з окремих тем – 28, атласи – 14, 

науково-зразкові та інформаційні матеріали, мікроскопи – 3, 

гемометр Салі – 8, Апарат Панченкова – 8, секундомір – 2, важіль 

багатогранний – 3, ваги аналізатори Tanita BC – 1, набори хімічного 

посуду – 6, реактиви – в достатній кількості, вимірювальні прилади 

– 5, холодильник норд – 1, монітор – 1, комп’ютер – 1, мультимедійні 

презентації – 13, відеофільми – 5 

Лабораторія фізіології 

та патофізіології, 

23,9 кв.м, 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

11. Медична хімія Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Аерометр – 1, таблиця Менделєєва – 1, таблиця Органічна хімія – 1, 

баня водяна – 1, вага електронно-лабораторна TBE – 1, баня водяна 

2-місна DZKW-D-2 – 1, мірні колби – 20, хімічні стакани – 32, хімічні 

реактиви – 96, рН-метр – 1,  таблиці – 20, стенди – 2, мультимедійні 

презентації – 25, нормативна та методична, графологічні схеми 

Лабораторія медичної 

хімії,  

24,8 кв.м, 

м. Львів, вул. 

Дорошенка, 70 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Дидактичні таблиці з окремих тем – 20, науково-зразкові та 

інформаційні матеріали – в достатній кількості, сушильна шафа – 1, 

дозуючі пристрої – 5, дозатори – 4, холодильник – 1, ваги торсійні – 

2, ваги технічні та ручні (аптечні) – 2, пробірки біологічні та хімічні 

– 250, циліндри мірні – 5, флакони, колби – 19, штатив для бюреток 

і піпеток – 11, контейнери для дезінфекції – 12, секундомір – 1, 

штативи лабораторні – 8, комп’ютер – 1, відеофільми – 18, 

мультимедійні презентації – 27 

Навчальна 

лабораторія 

аналітичної хімії, 

23 кв.м, 

м. Львів, вул. 

Дорошенка, 70 



12. Основи 

фармакології та 

медичної рецептури 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Таблиці – 6, стенди – 5, нормативна та медична документація, 

графологічні схеми, інформаційні анотації за темами, зразки 

лікарських препаратів всіх фармакологічних груп за темами, 

альбоми з анотаціями лікарських препаратів, тематичні таблиці по 

фармакотерапії – 3, пакет контролюючих та навчальних ПКП з 

дисципліни – 1, комп’ютер – 1, мультимедійний проектор епсон – 1, 

мультимедійні презентації – 24 

Кабінет фармакології 

та медичної 

рецептури, 

23,5 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

13. Мікробіологія з 

вірусологією та 

основами імунології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Батометр – 2, аглютиноскоп – 2, водяна баня – 4, штативи – 7, 

есікатор – 1, ваги – 6, прилад для баканалізу повітря – 3, 

кип’ятильник водяний – 4, апарат для згортання інактивованої 

сироватки – 1, каструля – 1, опромінювач ртутно-кварцовий – 2, 

годинник процедурний – 1, мікроскоп С 11-12, гирі – 3, гирі рІІІ – 4, 

апарат фільтрувальний – 4, мікророздрібнювач тканин – 1, лупа – 4, 

кювети – 12, годинник пісочний – 3, сушка для рук – 1, бак 

емальований – 1, пальник газовий – 10, центрифуга лабораторна – 1, 

холодильник Атлант МХ 5810-72 – 1, шафа сушильна – 1, 

стерилізатор паровий – 1, мікроскоп МБС 9 – 3, холодильник Чанар 

– 1, іонометр – 1, комплект для клінічних досліджень мікроскопа – 

1, термостат сухо повітряний – 1, машинка для виготовлення ватних 

тампонів – 1, центрифуга лабораторна – 1, Центрифуга – 1, термостат 

сухо повітряний – 1, мікроскоп «Біолам» – 2, апарат для 

інактивуваня сироватки – 1, мікроскоп-МБС-9 – 2, комплект 

медвиробів для клінічної діагностики – 3, вага медична – 1, Штативи 

– 1, ваги – 2, апарат для бак.аналізу – 2, коробка стерилізаційна – 1, 

прилад для рахування колоній бактерій – 2, опромінювач ртутно-

кварцовий – 2, мікроскоп С-11-12, Кювети емальовані – 3, 

кип’ятильник – 2, ступка – 5, дозатор – 8, гирі – 1, годинник пісочний 

– 1, сушка – 1, бак емальований – 1, таблиці морфології втр-1, 

таблиця загальна мікробіологія – 4, таблиця морфологія і мікроб. – 1 

Лабораторія 

мікробіології, 

вірусології та 

імунології, №1, 

45,6 кв.м, 

м. Львів,  

вул. Каменярів, 5 

 

Лабораторія 

мікробіології, 

вірусології та 

імунології №2,  

43,7 кв.м, 

м. Львів,  

вул. Каменярів, 5 

14. Основи психології 

та міжособового 

спілкування, 

медичної етики та 

деонтології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Схеми – 10, дидактичні таблиці з окремих тем – 19, науково-зразкові 

та інформаційні матеріали – в достатній кількості, мультимедійний 

проектор – 1, мультимедійні презентації – 25, відеофільми – 5, 

комп’ютер – 1 

Навчальний кабінет 

гуманітарних та 

соціально-економічних 

дисциплін, 

53,6 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 



15. Фізичне виховання Матеріальні, 

нематеріальні та інші 

ресурси, що знаходяться 

у користуванні для 

провадження освітньої 

діяльності 

Кінь, козел для опорних стрибків – 2/2, місток для опорних стрибків 

– 2, канат підвісний для лазіння – 2, канат для перетягування – 1, 

лави гімнастичні – 10, стінка гімнастична (кількість секцій) – 

16,скакалки – 40 , гантелі (вагою від 1кг, до 5 кг.) – 30, м’ячі для 

настільного тенісу – 30, мати гімнастичні в чохлах – 10,секундоміри 

2, аптечка – 1,естафетні палиці – 20, м’ячі баскетбольні – 10 шт., 

м’ячі волейбольні – 10, м’ячі футбольні – 15, сітки волейбольні – 2, 

насоси для надування м’ячів – 2, свистки суддівські – 5, годинник-

секундомір – 1, шаховий годинник – 5, шахи, шашки – по 10 столи 

для настільного тенісу – 2, ракетки для настільного тенісу – 12, 

ракетки для бадмінтону – 15, сітки для бадмінтону – 2, волани для 

бадмінтону – 50, велотренажери – 2, доріжка, що біжить – 2, 

еспандери, гумові джгути – 20 комп’ютер – 1, мультимедійні 

презентації – 20 

Спортивний зал, 

116,9 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

16. Основи 

медсестринства 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 1, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 1, веб камера Logitech c390e HD – 1, мікрофон – 1, 

мережевий відеорегістратор – 1, системний блок – 1, модель сідниць 

для ін’єкцій та постановки клізми – 1, тонометр з фонендоскопом – 

1, тренажер-модель жіночого тазу та постановки клізми і 

внутрішньо-м’язових ін’єкцій – 1, тренажер для катетеризації 

сечового міхура у чоловіків – 1, тренажер для катетеризації сечового 

міхура у жінок – 1, настільний тренажер для внутрішньовенних 

ін’єкцій – 1 

Тренінговий центр з 

догляду за пацієнтом, 

40 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Стетофонендоскоп – 15, ростометр – 1, судно – 3, таблиці – 5, 

кушетка – 1, столики медичні – 3, столики інструментальні – 2, бікси 

– 1, коробка стерилізаційна – 3, ножиці прямі – 2, фантом для 

катетеризації сечового міхура у чоловіків – 4, фантом для 

катетеризації сечового міхура у жінок – 5, фантом сідничний – 6, 

тренажер для внутрішньовенних та шкірних ін’єкцій – 2, тренажер-

модель жіночого тазу для постановки клізми і внутрішньо-м’язових 

ін’єкцій – 3, настільний тренажер для внутрішньо-м’язових ін’єкцій 

– 1, глюкометр – 1, вимірювач артеріального тиску з фонендоскопом 

Кабінет долікарського 

медсестринського 

догляду, 

43,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 



– 5, вимірювач артеріального тиску автоматичний – 2, модель руки 

– 1, модель сідниць (ін’єкції, постановка клізми) – 1, комп’ютер – 1 
17. Медсестринство у 

внутрішній 

медицині 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення  

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 1, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 1, веб камера Logitech c390e HD – 1, мікрофон – 1, 

мережевий відеорегістратор – 1, системний блок – 1, модель сідниць 

для ін’єкцій та постановки клізми – 1, тонометр з фонендоскопом – 

1, тренажер-модель жіночого тазу та постановки клізми і 

внутрішньо-м’язових ін’єкцій – 1, тренажер для катетеризації 

сечового міхура у чоловіків – 1, тренажер для катетеризації сечового 

міхура у жінок – 1, настільний тренажер для внутрішньовенних 

ін’єкцій – 1 

Тренінговий центр з 

догляду за пацієнтом, 

40 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Стетофонендоскоп – 15, ростометр – 1, судно – 3, таблиці – 5, 

кушетка – 1, столики медичні – 3, столики інструментальні – 2, бікси 

– 1, коробка стерилізаційна – 3, ножиці прямі – 2, фантом для 

катетеризації сечового міхура у чоловіків – 4, фантом для 

катетеризації сечового міхура у жінок – 5, фантом сідничний – 6, 

тренажер для внутрішньовенних та шкірних ін’єкцій – 2, тренажер-

модель жіночого тазу для постановки клізми і внутрішньо-м’язових 

ін’єкцій – 3, настільний тренажер для внутрішньо-м’язових ін’єкцій 

– 1, глюкометр – 1, вимірювач артеріального тиску з фонендоскопом 

– 5, вимірювач артеріального тиску автоматичний – 2, модель руки 

– 1, модель сідниць (ін’єкції, постановка клізми) – 1, комп’ютер – 1 

Кабінет долікарського 

медсестринського 

догляду, 

43,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Тематичні таблиці – 10, нормативна документація, статистична 

документація, комплекти тестів, пакети контролюючих ПКП, 

відеофільми – 11, комп’ютер – 1, мультимедійні презентації – 11, 

клінічні протоколи, стандарти медсестринської діяльності, фантоми 

та тренажери – 10, спірометр – 1, електрокардіограф - 1, столики 

медсестринські – 6, медичні шафи – 4, зонди гумові шлункові – 5, 

дуоденальні – 2, уретральні – 2, апарати для вимірювання АТ – 12, 

лотки металеві – 10, бікси – 4, термометри медичні – 4, стійки для 

крапельниць – 3, шпателі металеві – 13, корнцанги – 14, пінцети – 9, 

ножиці – 4, судна підкладні – 4, гумові круги – 8, постільна та 

ЛДП з медсестринства 

у внутрішній 

медицині, сімейній 

медицині, 

геронтології та 

паліативній медицині 

на базі КНП  

«Львівське 

територіальне 

медичне об’єднання 



натільна білизна – 1, кисневі подушки – 2, венозні катетери – 32, 

набори для клізм – 4, міхури для льоду – 6, ваги – 2, ростомір – 1, 

спеціальний мед інструментарій – 6, шафи – 2, столи викладацькі – 

2, парти – 8, стільці – 18 

«Багатопрофільна 

клінічна лікарня 

інтенсивних методів 

лікування та швидкої 

медичної допомоги» 

41,2 кв.м., 

м. Львів,  

вул. І.Миколайчука, 9 
18. Медсестринство в 

хірургії з основами 

онкології 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Фантом універсальний для відпрацювання реанімаційних навичок – 

1, роторозшироювачі – 2, язикотримачі – 2, мішок Амбу – 1, апарат 

для проведення ШВЛ – 1, реанімаційний, стерильний стіл – 1, набір 

для трахеотомії, венепункції, венесекції, інтубації трахеї – 1, 

електровідсмоктувач – 1, ларингоскоп – 2, дефібрилятор –  1, 

електрокардіограф – 1, джгути Есмарха – 6, венозні джгути – 4, 

катетери гумові та венозні – 20, кисневі подушки – 1, апарат Боброва 

– 1, шприци – 58, зразки лікарських засобів для проведення 

реанімаційних заходів та анестезії – 38, лотки – 5, перев’язувальний 

матеріал – 9, відеофільми – 24, медична та нормативна документація, 

клінічні протоколи та стандарти медсестринської діяльності, стенди 

– 5, муляжі – 6, макети видів переломів кісток – 4, тематичні таблиці 

– 18, набори для визначення груп крові – 3, фантоми для 

відпрацювання навичок накладання та зняття швів – 3, загальний та 

спеціальний хірургічний інструментарій – 54, комп’ютер – 1, 

мультимедійні презентації – 11 

Навчальна 

лабораторія з 

медсестринства в 

хірургії та онкології, 

анестезіології та 

реанімації,  

23,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 1, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 1, веб камера Logitech c390e HD – 1, мікрофон – 1, 

мережевий відеорегістратор – 1, системний блок – 1, модель сідниць 

для ін’єкцій та постановки клізми – 1, тонометр з фонендоскопом – 

1, тренажер-модель жіночого тазу та постановки клізми і 

внутрішньо-м’язових ін’єкцій – 1, тренажер для катетеризації 

сечового міхура у чоловіків – 1, тренажер для катетеризації сечового 

Тренінговий центр з 

догляду за пацієнтом, 

40 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



міхура у жінок – 1, настільний тренажер для внутрішньовенних 

ін’єкцій – 1 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Стетофонендоскоп – 15, ростометр – 1, судно – 3, таблиці – 5, 

кушетка – 1, столики медичні – 3, столики інструментальні – 2, бікси 

– 1, коробка стерилізаційна – 3, ножиці прямі – 2, фантом для 

катетеризації сечового міхура у чоловіків – 4, фантом для 

катетеризації сечового міхура у жінок – 5, фантом сідничний – 6, 

тренажер для внутрішньовенних та шкірних ін’єкцій – 2, тренажер-

модель жіночого тазу для постановки клізми і внутрішньо-м’язових 

ін’єкцій – 3, настільний тренажер для внутрішньо-м’язових ін’єкцій 

– 1, глюкометр – 1, вимірювач артеріального тиску з фонендоскопом 

– 5, вимірювач артеріального тиску автоматичний – 2, модель руки 

– 1, модель сідниць (ін’єкції, постановка клізми) – 1, комп’ютер – 1 

Кабінет долікарського 

медсестринського 

догляду, 

43,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 

19. Медсестринство в 

педіатрії 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Медична та нормативна документація, клінічні протоколи та 

стандарти медсестринської діяльності – в достатній кількості, стенди 

– 5, тематичні таблиці –18, обладнання для проведення соматоскопії 

– 1, шкала оцінки фізичних якостей дитини – 10, шкала Болю – 10, 

шкала Апгар – 10, шкала Gross Motor Function Measure GMFM – 10, 

муляжі – 6, ваги дитячі – 1, ростомір – 1, сантиметрові стрічки – 3, 

ліжко дитяче – 1, кувез – 1, дитяча дихальна апаратура – 1, 

пеленальні столики – 2, ларингоскоп – 1, ванночка дитяча – 1, 

термометри медичні та водяні – 8, апарати для вимірювання АТ та 

фонендоскопи – 6, пелюшки – 13, білизна – 2 відеофільми – 24, 

комп’ютер – 1, мультимедійні презентації – 10 

 

ЛДП з медсестринства 

в педіатрії,  

24,5 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Стетофонендоскоп – 15, ростометр – 1, судно – 3, таблиці – 5, 

кушетка – 1, столики медичні – 3, столики інструментальні – 2, бікси 

– 1, коробка стерилізаційна – 3, ножиці прямі – 2, фантом для 

катетеризації сечового міхура у чоловіків – 4, фантом для 

катетеризації сечового міхура у жінок – 5, фантом сідничний – 6, 

тренажер для внутрішньовенних та шкірних ін’єкцій – 2, тренажер-

модель жіночого тазу для постановки клізми і внутрішньо-м’язових 

ін’єкцій – 3, настільний тренажер для внутрішньо-м’язових ін’єкцій 

Кабінет долікарського 

медсестринського 

догляду, 

43,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 



– 1, глюкометр – 1, вимірювач артеріального тиску з фонендоскопом 

– 5, вимірювач артеріального тиску автоматичний – 2, модель руки 

– 1, модель сідниць (ін’єкції, постановка клізми) – 1, комп’ютер – 1 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Медична та нормативна документація, клінічні протоколи та 

стандарти медсестринської діяльності – в достатній кількості, стенди 

– 5, тематичні таблиці – 18, обладнання для проведення соматоскопії 

– 1, шкала оцінки фізичних якостей дитини – 10, шкала Болю – 10, 

шкала Апгар – 10, шкала Gross Motor Function Measure – GMFM-10, 

муляжі – 6, ваги дитячі – 1, ростомір – 1, сантиметрові стрічки – 3, 

ліжко дитяче – 1, кувез – 1, дитяча дихальна апаратура – 1, 

пеленальні столики – 2, ларингоскоп – 1, ванночка дитяча – 1, 

термометри медичні та водяні – 8, апарати для вимірювання АТ та 

фонендоскопи – 6, пелюшки – 13, білизна – 2 відеофільми – 24, 

комп’ютер – 1, мультимедійні презентації – 10 

Навчальний кабінет 

на базі КНП 

«Львівське 

територіальне 

медичне об’єднання 

«Багатопрофільна 

клінічна лікарня 

інтенсивних методів 

лікування та швидкої 

медичної допомоги» 

41,2 кв.м., 

м. Львів,  

вул. І.Миколайчука, 9 
20. Медсестринство в 

інфектології з 

курсом 

епідеміології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Таблиці – 37, санбюлетні – 9, пакет контролюючих та навчальних 

ПКП з дисципліни – 1, набір нормативної документації (накази, 

Постанови тощо), набори дезінфектантів – 2, набір інсектицидів в 

тому числі педикулоцидів – 3, зразки препаратів для 

симптоматичного лікування інфекційних хвороб – 28, зразки вакцин 

та бактеріофагів для специфічної профілактики інфекційних хвороб 

– 56, муляжі – 2, розпилюючи апаратура – 4, комп’ютер – 1, 

мультимедійні презентації-18, відеофільми – 53 

Кабінет інфектології з 

епідеміологією №1, 

24 кв.м., м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

 

Кабінет інфектології з 

епідеміологією №2, 

23 кв.м., м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

 
21. Медсестринство в 

акушерстві 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Нормативні документи, алгоритми виконання акушерських та 

гінекологічних маніпуляцій – в достатній кількості, фантом 

акушерський – 1, фантом гінекологічний – 1, гінекологічний 

інструментарій – в достатній кількості, гінекологічні дзеркала – 5, 

набори для переривання вагітності – 3, катетери жіночі – 3, бікси – 

4, перев’язувальний матеріал – в достатній кількості, таблиці – 34, 

муляж плаценти – 1, муляж посліду – 1, ректальні термометри, 

Навчальна 

лабораторія з 

акушерства, 

гінекології, 

репродуктивного 

здоров’я та 

планування сім’ї, 



одноразові гінекологічні набори – 5, штатив – 1, системи для в/в 

введення препаратів, гінекологічне крісло – 1, зразки лікарських 

препаратів, які застосовуються в акушерській та гінекологічній 

практиці, тести на вагітність – 4, набори для різних видів 

контрацепції – 6, міхур з льодом – 1, грілка – 1, кушетка – 1, 

мультимедійні презентації – 46, комп’ютер – 1, відеофільми – 52 

16,8 кв.м, 

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 

22. Медсестринство в 

гінекології, 

репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, тренажер 

дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Нормативні документи, алгоритми виконання акушерських та 

гінекологічних маніпуляцій – в достатній кількості, фантом 

акушерський – 1, фантом гінекологічний – 1, гінекологічний 

інструментарій – в достатній кількості, гінекологічні дзеркала – 5, 

набори для переривання вагітності – 3, катетери жіночі – 3, бікси – 4, 

перев’язувальний матеріал – в достатній кількості, таблиці – 34, 

муляж плаценти – 1, муляж посліду – 1, ректальні термометри, 

одноразові гінекологічні набори – 5, штатив – 1, системи для в/в 

введення препаратів, гінекологічне крісло – 1, зразки лікарських 

препаратів, які застосовуються в акушерській та гінекологічній 

практиці, тести на вагітність – 4, набори для різних видів контрацепції 

– 6, міхур з льодом – 1, грілка – 1, кушетка – 1, мультимедійні 

презентації – 46, комп’ютер – 1, відеофільми – 52 

Навчальна 

лабораторія з 

акушерства, 

гінекології, 

репродуктивного 

здоров’я та 

планування сім’ї, 

16,8 кв.м,  

м. Львів, 

вул. Каменярів, 5 

23. Медсестринство в 

сімейній медицині з 

паліативною 

допомогою 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом – 

1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, тренажер 

дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний покрив 

живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка вульви – 2, 

модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для медичних 

маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний резервуар 

сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, змінний 

резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Тематичні таблиці – 10, нормативна документація, статистична 

документація, комплекти тестів, пакети контролюючих ПКП, 

відеофільми – 11, комп’ютер – 1, мультимедійні презентації – 11, 

клінічні протоколи, стандарти медсестринської діяльності, фантоми 

та тренажери – 10, спірометр – 1, електрокардіограф - 1, столики 

медсестринські – 6, медичні шафи – 4, зонди гумові шлункові – 5, 

дуоденальні – 2, уретральні – 2, апарати для вимірювання АТ – 12, 

лотки металеві – 10, бікси – 4, термометри медичні – 4, стійки для 

крапельниць – 3, шпателі металеві – 13, корнцанги – 14, пінцети – 9, 

ножиці – 4, судна підкладні – 4, гумові круги – 8, постільна та натільна 

ЛДП з медсестринства 

у внутрішній 

медицині, сімейній 

медицині, 

геронтології та 

паліативній медицині 

на базі КНП 

«Львівське 

територіальне 

медичне об’єднання 



білизна – 1, кисневі подушки – 2, венозні катетери – 32, набори для 

клізм – 4, міхури для льоду – 6, ваги – 2, ростомір – 1, спеціальний 

мед інструментарій – 6, шафи – 2, столи викладацькі – 2, парти – 8, 

стільці – 18 

«Багатопрофільна 

клінічна лікарня 

інтенсивних методів 

лікування та швидкої 

медичної допомоги» 

41,2 кв.м., 

м. Львів,  

вул. І.Миколайчука,9 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Тематичні таблиці – 9, нормативна документація, статистична 

документація, комплекти тестів, клінічні протоколи, стандарти 

медсестринської діяльності, фантоми та тренажери – 5, спірометри 

портативні – 2, столики маніпуляційні – 2, медичні шафи – 2, зонди 

гумові шлункові – 1, дуоденальні – 1, уретральні – 1, апарати для 

вимірювання АТ – 4, лотки металеві – 6, бікс – 1, термометри медичні 

– 2, стойки для крапельниць – 1, шпателі металеві – 3, корнцанги – 4, 

пінцети – 4, ножиці – 6, судна підкладні – 1, гумові круги – 1, венозні 

катетери – 13, набір для клізм – 1, ваги – 1, ростомір – 1, меблі, 

динамометр – 1, пульсоксіметр – 1, тонометри – 6, пульсометр – 1, 

каліпер – 1, гоніометр – 1, сантиметрові стрічки – 5, ваги – 1, ростомір 

– 1 відеофільми – 10, комп’ютер – 1, мультимедійні презентації – 14 

КНП ЛОР «Львівський 

обласний госпіталь 

ветеранів війн та 

репресованих імені 

Юрія Липи», 22 кв.м.,  

м. Львів, Винники, 

вул. Івасюка, 31 

24. Медсестринство в 

неврології, 

психіатрії та 

наркології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Дидактичні таблиці з окремих тем – 6, науково-зразкові та 

інформаційні матеріали – в достатній кількості, мультимедійні 

презентації – 10, відеофільми – 6, комп’ютер – 1 

Навчальний кабінет 

на базі КНП 

«Львівське 

територіальне 

медичне об’єднання 

«Багатопрофільна 

клінічна лікарня 

інтенсивних методів 

лікування та швидкої 

медичної допомоги» 

41,2 кв.м., 

м. Львів,  

вул. І.Миколайчука,9 
25. Медсестринство в 

дерматології та 

венерології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Тематичні таблиці – 8, нормативна документація, статистична 

документація, комплекти тестів, відеофільми – 10, комп’ютер – 1, 

мультимедійні презентації – 10, клінічні протоколи, стандарти 

Навчальний кабінет 

медсестринства при 

шкірних і венеричних 

хворобах на базі 



медсестринської діяльності, муляжі – 15, шпателі – 24, предметні 

скельця – 10, мікроскоп – 1, медичні рукавиці – 24 

КНП ЛОР «Львівський 

обласний госпіталь 

ветеранів війн та 

репресованих імені 

Юрія Липи», 22 кв.м.,  

м. Львів, Винники, 

вул. Івасюка, 31 
26. Медсестринство в 

реабілітації 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 1, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 1, веб камера Logitech c390e HD – 1, мікрофон – 1, 

мережевий відеорегістратор – 1, системний блок – 1, модель сідниць 

для ін’єкцій та постановки клізми – 1, тонометр з фонендоскопом – 

1, тренажер-модель жіночого тазу та постановки клізми і 

внутрішньо-м’язових ін’єкцій – 1, тренажер для катетеризації 

сечового міхура у чоловіків – 1, тренажер для катетеризації сечового 

міхура у жінок – 1, настільний тренажер для внутрішньовенних 

ін’єкцій – 1 

Тренінговий центр з 

догляду за пацієнтом, 

40 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

27. Медсестринство в 

офтальмології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Тематичні таблиці – 8, нормативна документація, статистична 

документація, комплекти тестів, відеофільми – 10, комп’ютер – 1, 

мультимедійні презентації – 52, клінічні протоколи, стандарти 

медсестринської діяльності, муляжі – 11, шпателі – 10, німі 

фотографії – 7, таблиця Сівцева – 1, набір лінз для визначення 

рефракції ока – 1, тонометр Маклакова – 1, контейнери для 

збереження лінз – 5, тонометр – 1 

Навчальний кабінет 

на базі КНП 

«Львівське 

територіальне 

медичне об’єднання 

«Багатопрофільна 

клінічна лікарня 

інтенсивних методів 

лікування та швидкої 

медичної допомоги» 

41,2 кв.м., 

м. Львів,  

вул. І.Миколайчука,9 
28. Медсестринство в 

оториноларингології 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Тематичні таблиці – 8, нормативна документація, статистична 

документація, комплекти тестів, відеофільми – 10, комп’ютер – 1, 

мультимедійні презентації – 52, клінічні протоколи, стандарти 

Навчальний кабінет 

на базі КНП 

«Львівське 



медсестринської діяльності, муляжі – 11, шпателі – 10, німі 

фотографії – 7, таблиця Сівцева – 1, набір лінз для визначення 

рефракції ока – 1, тонометр Маклакова – 1, контейнери для 

збереження лінз – 5, тонометр – 1 

територіальне 

медичне об’єднання 

«Багатопрофільна 

клінічна лікарня 

інтенсивних методів 

лікування та швидкої 

медичної допомоги» 

41,2 кв.м., 

м. Львів,  

вул. І.Миколайчука,9 
29. Екстрена та 

невідкладна 

медична допомога з 

основами 

інтенсивної терапії 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом 

– 1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, 

тренажер дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний 

покрив живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка 

вульви – 2, модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для 

медичних маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний 

резервуар сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, 

змінний резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 1, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 1, веб камера Logitech c390e HD – 1, мікрофон – 1, 

мережевий відеорегістратор – 1, системний блок – 1, модель сідниць 

для ін’єкцій та постановки клізми – 1, тонометр з фонендоскопом – 

1, тренажер-модель жіночого тазу та постановки клізми і 

внутрішньо-м’язових ін’єкцій – 1, тренажер для катетеризації 

сечового міхура у чоловіків – 1, тренажер для катетеризації сечового 

міхура у жінок – 1, настільний тренажер для внутрішньовенних 

ін’єкцій – 1 

Тренінговий центр з 

догляду за пацієнтом, 

40 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Фантом універсальний для відпрацювання реанімаційних навичок – 

1, роторозшироювачі – 2, язикотримачі – 2, мішок Амбу – 1, апарат 

для проведення ШВЛ – 1, реанімаційний, стерильний стіл – 1, набір 

для трахеотомії, венепункції, венесекції, інтубації трахеї – 1, 

електровідсмоктувач – 1, ларингоскоп – 2, дефібрилятор –  1, 

електрокардіограф – 1, джгути Есмарха – 6, венозні джгути – 4, 

катетери гумові та венозні – 20, кисневі подушки – 1, апарат Боброва 

– 1, шприци – 58, зразки лікарських засобів для проведення 

реанімаційних заходів та анестезії – 38, лотки – 5, перев’язувальний 

матеріал – 9, відеофільми – 24, медична та нормативна документація, 

клінічні протоколи та стандарти медсестринської діяльності, стенди 

– 5, муляжі – 6, макети видів переломів кісток – 4, тематичні таблиці 

– 18, набори для визначення груп крові – 3, фантоми для 

Навчальна 

лабораторія з 

медсестринства в 

хірургії та онкології, 

анестезіології та 

реанімації,  

23,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



відпрацювання навичок накладання та зняття швів – 3, загальний та 

спеціальний хірургічний інструментарій – 54, комп’ютер – 1, 

мультимедійні презентації – 11 
30. Основи медичної 

допомоги в умовах 

воєнного часу та 

надзвичайних 

ситуацій 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 4, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 5, веб камера Logitech c390e HD – 5, відеокамера 

Hikvision з ИК під світкою – 4, мікрофон BOYA by m1 EQ/LV – 5, 

Apart CM1008 двосмугова акустична система для монтажу в 

поверхню – 4, мережевий відеорегістратор Hikvision – 1, ЖК монітор 

Samsung LU – 3, системний блок Vinga Hawk – 1, термометр 

електронний інфрачервоний – 3, офтальмоскоп – 1, ваги дорослі – 1, 

набір камертонів – 1, пікфлоуметр – 1, дефібрилятор – 1, ноші – 1, 

столик маніпуляційний – 1, негатоскоп – 1, ваги електронні для дітей 

та немовлят – 1, мішок реанімаційний багаторазового призначення 

для дорослих та маски – 3, тренажери для відпрацювання навичок 

проведення ін’єкцій: підшкірних, внутрішньо-шкірних – 3, блок 

м’язового шару та подушка з імітованою шкірою – 3, накладка 

імітованого епідермісу – 3, удосконалений симулятор для навчання 

обстеженню молочних залоз – 2, очисник – 2, тальк – 12, змінна ліва 

молочна залоза – 4, змінна права молочна залоза – 4, змінний набір 

пухлин – 4, модель торсу для пологів – 1, лубрикант – 2, манекен 

тренажер для медичних маніпуляцій – 1, порошок імітованої крові – 

3, набір змінних вен для моделі рук – 3, ліжко лікарняне з матрасом – 

1, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом – 5, 

стетофонендоскоп – 5, ото-офтальмоскоп – 3, ростомір – 1, 

неврологічний молоток – 5, електрокардіограф – 1, пульсоксиметр – 

5, лампа Вуда –1, відеоотоскоп – 1, набір ларингоскопічний для 

дорослих та дітей – 2, тренажер руки з венозною сіткою – 3, тренажер 

дихальних шляхів – 1, комплект з чотирьох манекенів для 

відпрацювання СЛР – 2, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 

– 1, манекен для відпрацювання СЛР у дітей – 1, манекен для 

відпрацювання СЛР у дорослих – 1, система Shocklink – 1, пристрій 

зворотного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами – 1, 

адаптер Shocklink до дефібрилятора – 1, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм – 1, модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного обстеження – 1, набір патологічних шийок 

матки – 4, набір нормальних шийок матки – 2, набір з семи маток 

Центр медичної 

симуляції Академії, 

200 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



включає нормальну контрольну матку та 6 маток із зовнішніми 

патологіями – 1, змінна шкіра обличчя немовляти – 2, змінний покрив 

живота – 1, змінний пологовий канал – 1, змінна вставка вульви – 2, 

модель стопи з пролежнями для манекена тренажера для медичних 

маніпуляцій – 1, змінна шкіра для руки – 3, змінний резервуар 

сечового міхура – 3, змінний резервуар прямої кишки – 3, змінний 

резервуар шлунку – 3, змінний резервуар ілеостомії – 3 

Пакет ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

Телевізор Xiaomi Mi TV 4S 55 – 1, програмна продукція Microsoft 

office home and business – 1, ноутбук Lenovo Think Book – 1, монітор 

Dell P2419H – 1, веб камера Logitech c390e HD – 1, мікрофон – 1, 

мережевий відеорегістратор – 1, системний блок – 1, модель сідниць 

для ін’єкцій та постановки клізми – 1, тонометр з фонендоскопом – 1, 

тренажер-модель жіночого тазу та постановки клізми і внутрішньо-

м’язових ін’єкцій – 1, тренажер для катетеризації сечового міхура у 

чоловіків – 1, тренажер для катетеризації сечового міхура у жінок – 1, 

настільний тренажер для внутрішньовенних ін’єкцій – 1 

Тренінговий центр з 

догляду за пацієнтом, 

40 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 

Комплекси навчально-

методичного 

забезпечення 

Фантом універсальний для відпрацювання реанімаційних навичок – 

1, роторозшироювачі – 2, язикотримачі – 2, мішок Амбу – 1, апарат 

для проведення ШВЛ – 1, реанімаційний, стерильний стіл – 1, набір 

для трахеотомії, венепункції, венесекції, інтубації трахеї – 1, 

електровідсмоктувач – 1, ларингоскоп – 2, дефібрилятор –  1, 

електрокардіограф – 1, джгути Есмарха – 6, венозні джгути – 4, 

катетери гумові та венозні – 20, кисневі подушки – 1, апарат 

Боброва – 1, шприци – 58, зразки лікарських засобів для проведення 

реанімаційних заходів та анестезії – 38, лотки – 5, перев’язувальний 

матеріал – 9, відеофільми – 24, медична та нормативна документація, 

клінічні протоколи та стандарти медсестринської діяльності, стенди – 

5, муляжі – 6, макети видів переломів кісток – 4, тематичні таблиці – 

18, набори для визначення груп крові – 3, фантоми для відпрацювання 

навичок накладання та зняття швів – 3, загальний та спеціальний 

хірургічний інструментарій – 54, комп’ютер – 1, мультимедійні 

презентації – 11 

Навчальна 

лабораторія з 

медсестринства в 

хірургії та онкології, 

анестезіології та 

реанімації,  

23,3 кв.м., 

м. Львів, 

вул. Дорошенка, 70 



 
 


