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Хол кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії,
оснащений інформаційними стендами та сучасними таблицями 



Навчальні кімнати 1-2
оснащені таблицями з ілюстрацією анатомічних структур та хірургічних

операцій, мають вільний Wi-Fi доступ, обладнані анатомічними столами з

інструментальними столиками, обладнані кондиціонерами.



Музей кафедри (Навчальна кімната 3)
обладнаний мультимедійним проектором та вільним Wi-Fi доступом, оригінальними таблицями

по топографічній анатомії М.І. Пирогова, наборами хірургічних інструментів загального та

спеціального призначення, а також інструментальним столиком, обладнаний кондиціонером.

.



Муляжі,  анатомічні моделі органів, ділянок тіла, таблиці з ілюстрацією анатомічних 

структур та хірургічних операцій, маніпуляцій у музеї кафедри, набори хірургічних 

інструментів спеціального призначення. 



Навчальна кімната 4
обладнана таблицями та наборами інструментів «Стомалогічні інструменти» та «Хіріргічні інструменти»,

анатомічним столом з інструментальним столиком, надаючи можливість на трупному матеріалі та

розморожених органах опрацьовувати навики з препарування та хірургічної техніки, оснащена

мультимедійним проектором та вільним Wi-Fi доступом.



Навчальна кімната 5
обладнана мультимедійним проектором та вільним Wi-Fi доступом, таблицями, муляжами

та наборами хірургічних інструментів загального призначення, анатомічним столом з

інструментальним столиком для виконання практичних навиків.



Клас інтерактивного навчання
(17 дисплейних місць, обладнаних комп’ютерами, з базами навчальних відео- та

анімаційних матеріалів, електронними підручники), на всіх комп'ютерах

встановлене програмне ліцензійне забезпечення Windows 10 та Office 365,

обладнаний кондиціонером



НПЦ «Хірургічна техніка»
оснащений 8 столами для відточення практичних навиків із муляжами та силіконовими хірургічними тренажерами для

оволодіння хірургічними навиками (для роз’єднання тканин, з’єднання тканин, судин), та практичними навиками з

дисципліни “Функціональна анатомія”: ваги, ростомір, динамометри, спірометри, тонометри, неврологічними

молоточками тощо.

Комп’ютер з веб камерою 

та смарт-телевізор
Сучасні таблиціСтановий динамометрПристрої для з'єднання 

тканин та інструменти 



НПЦ «Хірургічна техніка»
оснащений муляжами, анатомічними моделями, зокрема для виконання конікотомії, трахеостомії, для зупинки

кровотечі, анатомічним столом з інструментальним столиком, скелетом, сучасними таблицями з ілюстрацією

анатомічних структур та хірургічних операцій.



НПЦ «Хірургічна техніка»
обладнаний двома лапароскопічними стійками з комп'ютерами та програмним забезпеченням, відеокамерами,

лапароскопічними троакарами, диссекторами, голкотримачами, щипцями та ножницями, циркулярними зшиваючими

апаратами.



НПЦ «Хірургічна техніка»
оснащений  хірургічними інструментами спеціального призначення, силіконовими хірургічними тренажерами для 

зупинки кровотечі та проведення ПХОР



У навчально-практичному центрі зберігаються заморожені

органи тварин у холодильнику для вивчення топанатомії

органів та відтворення хірургічних втручань.



Анатомічний зал,
оснащений  таблицями, двома анатомічними столами

з інструментальним столиком.



Консерваційна,
в якій у спеціальних ваннах знаходиться трупний матеріал та 

зберігаються органи, кінцівки людини, просочені формаліном.



Гістолабораторія 

Витяжна шафа та лабораторний посудМікротом



обладнана термостатом, сухожаровою шафою, кріостатом, морозильною 
камерою, мікроскопом, витяжною шафою, рН-метром, вагами лабораторними, 

мікротомом

Гістолабораторія 



НПЦ «Експериментальна хірургія» 
сучасний хол з навчальними кімнатами, обладнаними Wi-Fi доступом



НПЦ «Експериментальна хірургія» 
три операційні з передопераційними кімнатами, 

з можливістю виконання оперативних втручань на тваринах в стерильних умовах.


