


Кафедра педіатрії  ІФНМУ знаходиться на базі КНП «Івано-Франківська 

обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», яке є 

багатопрофільним дитячим лікувальним закладом на 405 ліжок, у складі якого 

є 12 клінічних відділень. 



На кафедрі знаходиться 13 навчальних кімнат у тому

числі науково-практичний центр ”Педіатрія”, комп’ютерний

клас, лаборантська, кімната завідувача кафедрою, коридор

спільного користування із КНП «ІФОДКЛ ІФ ОР».



Демонстраційні матеріали для студентів





Навчальні кімнати



В навчальних кімнатах є можливість розмістити 

10-12 студентів.



Навчальні кімнати оснащені демонстраційними 

таблицями і аудиторними дошками для унаочнення 

матеріалу. 



У 2016 році на базі кафедри педіатрії створено 

навчально-практичний центр «Педіатрія».



Забезпечення центру дозволяє одночасно приймати 10-12

студентів, які можуть засвоювати навики. Тому працювати в

центрі студенти можуть як під час практичних занять, так і в

позааудиторний час за бажанням згідно з графіком та

попереднім записом у присутності викладача.



Центр оснащений сучасним обладнанням:

 моделі рук для довенних ін’єкцій– 7 шт.

 моделі торса для промивання шлунку – 2 шт.

 механічний вимірювач артеріального тиску Longevita LS-5 

 лялька реанімаційна для серцево-легеневої реанімації

 лялька –фантом новонародженого для проведення промивання
шлунку, клізми, внтрішньом’язових та підшкірних ін’єкцій

 лялька –фантом підліткова для проведення промивання шлунку

 Холтер –ЕС-3Н/АРВ

 AED UltraTrainеr

 Prestan Professional Manikins (Child Manikin)

 моделі сідниць для внутрішньом’язових ін’єкцій та навички
постановки клізми – 4 шт.

 накладки на руку для проведення довенних ін’єкцій, набору для 
сестринської практики (з 5 частин), тренажер для дом’язової та 
підшкірної ін’єкцій – 2 шт.

 модель тазу для катетеризації (жіночий та чоловічий) – 3 шт.

 3-х канальний портативний електрокардіограф Heart Screen 60-
IKO –



Моделі рук для довенних ін’єкцій



Лялька реанімаційна для серцево-легеневої

реанімації- Prestan Professional Manikins (Child 

Manikin) з навчальним AED UltraTrainеr



Модель портативного електрокардіографа Heart Screen 60-IKO та

Холтера



Манекен для відпрацювання серцево-легеневої 

реанімації у підлітків



Комп’ютерний клас оснащений  9 комп'ютерами  Windows 7  для 

проведення поточного тестування та підсумкового модульного контролю 

(тестова частина).


